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„Skarbów Małopolski”

„Sułkowickie rzemiosło”

1 miejsce dla naszych
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Małopolskie Wektory Współpracy
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Podziękowania dla Stowarzyszeń
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Wybrane z numeru:

Nowe programy OPS                  s. 10

Opowieść elegijna Ireny Moskal     s. 16

Zebrania w sołectwach  s. 8

Największy Skarb Małopolski z Sułkowic  s. 12

Krzonówka pojechała do Francji             s. 14

Wielkanocne spotkanie NGOS s. 7

LGD i promocja naszego regionu          s. 11

W samym sercu gminy  s.  4

Wiosenny urodzaj na  konkursy        s. 18

Kreator 2013 Przemek Kania          s. 17

Mistrz Polski Szymek Gumularz       s. 21

Zdrowa kasza           s. 20

Zaproszenie 
na majówkę
Na Świętym Michale

Jak co roku w okolicy rocz-
nicy bitwy lanckorońskiej kon-
federacji barskiej spotkamy się 
na majówce na Świętym Michale 
w Lesie Groby. 

26 maja o godzinie 14 spod 
krzyża konfederackiego na Prze-
łęczy Sanguszki wyruszy procesja 
na polanę św. Michała. Tam odpra-
wiona zostanie polowa Mszą św., 
a następnie na pobliskiej polanie 
dla wszystkich chętnych będzie 
przygotowany poczęstunek przy 
grillu, z muzyką, śpiewem, tańca-
mi i atrakcjami przygotowanymi 
przez Stowarzyszenie Gospodyń 
„Cis” z Harbutowic – autorki pro-
jektu i organizatorki corocznych 
majowych spotkań integracyj-
nych na Świętym Michale.

(red.)

Dyżury doradcy rolnego
z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myślenicach

w okresie wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe 
odbywają się jeszcze do 15 maja 

od wtorku do czwartku od godz. 8 do 14
i w piątki od godz. 8 do 12

w budynku „B” Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

O g ł o s z e n i a  U r z ę d u  M i e j s k i e g o

Internet w sukurs alergikom i nie tylko

Z astmą da się żyć
Wiosna nie dla wszystkich jest powodem do radości i odczuwania 

upojnej lekkości bytu. Coraz więcej osób wiosną najsilniej odczuwa do-
legliwości wywołane alergią. Na astmę cierpi w Polsce ponad 4 miliony 
osób i liczba ta rośnie. Z myślą o nich został opracowany został darmowy, 
prosty w obsłudze program pomagający w kontroli astmy: Moja Astma. 

Choć jest choroba tak po-
wszechną, na astmę nie ma lekar-
stwa, które pozwoliłoby się z niej 
całkowicie wyleczyć. Można ją 
jednak kontrolować do tego stop-
nia, że nie utrudnia zbytnio życia 
choremu. Z drugiej strony nie kon-
trolowana i nie leczona może pro-
wadzić do konieczności leczenia 
szpitalnego, a nawet do zagrożenia 
życia.

Program Moja Astma (na 
stronie myasthma.com/pl) opra-
cowany został przez brytyjskich 
ekspertów medycyny i organizacji 
promujących zdrowie, a firmuje 
go wiodąca firma farmaceutyczna. 

Przy pobieraniu aplikacji od-
powiada się na kilka pytań dotyczą-
cych choroby, co pozwala na dosto-
sowanie programu do konkretnego 
przypadku choroby. Po rejestracji 
otrzymuje się praktyczne wska-
zówki, rady i narzędzia pomagające 
kontrolować i leczyć astmę, aktual-

ne informacje o pogodzie, tempera-
turze, pyłkach i zanieczyszczeniach 
w swojej okolicy, przypomnienia 
i wskazówki wysyłane na urządze-
nia mobilne (telefon, poczta e-mail), 
test kontroli astmy itp. 

Na stronie można tez znaleźć 
szereg artykułów, wskazówek i po-
rad praktycznych. A wszystko po 
to, by astma i alergie nie utrudnia-
ły nam zanadto życia i psuły nam 
radości z żadnej pory roku. 

 Wydawało się, że w tym roku wiosna już nie przyjdzie. Drogi 
Krzyżowe w śniegu, święcone w zadymce, rezurekcja w futrach i zimo-
wych płaszczach. O świątecznej atmosferze przypominały jednak uroczy-
stości, dekoracje i oczywiście boom na krzonówkę, która znów królowała 
nie tylko na rodzinnych stołach, lecz przypomniały sobie o niej media, 
zdobywała nagrody na konkursach i plebiscytach. Kto nie oglądał, może 
to jeszcze zrobić w archiwach internetowych, np. na stronach TVP Te-
leexpres 30.03.2013 – 9 minuta 44 sekunda, czy Kroniki Krakowskiej 
30.03.2013 – 14 minuta, 35 sekunda.    
 Wystarczyło dwa-trzy tygodnie kwietnia by o uciążliwej zimie za-
pomnieć. Przyroda zabrała się do nadrabiania zaległości z wielkim impe-
tem. Z dnia na dzień można było obserwować (jak na filmie) powijające 
się liście na drzewach, budzące się do życia krzewy, a spod topniejącego 
śniegu wysypały się w obfitości kwiaty. Tak więc na początku kwietnia 
mieliśmy jeszcze zimę, a koniec kwietnia już zdobiła zieleń i szczebiot 
ptaków. W powietrzu w miejsce nieprzyjemnych oparów  węglowych ko-
tłów c.o. od razu zagościł apetyczny aromat grillowanych smakołyków. 
Trzeba też przyznać, że coraz rzadziej dokucza nam smród ścieków. Czyż-
by efekt ekologiczny kanalizacji dawał się już odczuwać? Oby. I żeby tak 
jeszcze dotyczył on powietrza i czystości lasów! 
 Jak co roku na pierwszy weekend  majowy przygotowano szereg 
uroczystości: patriotycznych, kościelnych, a także plenerowych spotkań 
rekreacyjnych. Do obchodzenia swojego święta przygotowywali się stra-
żacy. O tych spotkaniach napiszemy już jednak w „Klamrze” majowej.
 Póki co jednak warto się przygotować na sezon pełen okazji do 
świętowania – raz radośnie, raz w zadumie, ale zawsze we wspólnocie. 
Czekają nas bowiem w Sułkowicach okrągłe rocznice i jubileusze. Wystar-
czy wymienić 70-lecie pacyfikacji, 90-lecie KS Gościbia, 130-lecie OSP Suł-
kowice, przygotowania do 50. rocznicę konsekracji budynku kościoła...

(red.)

(red.)
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Parking
Równolegle modernizowa-

ny jest parking przy kościele. Za-
kończenie prac planowane jest na 
koniec czerwca. Płyta parkingu 
jest brukowana, a monolit płyty 
łamią pasy zieleni z nasadzenia-
mi drzewek ozdobnych i krzewów 
nie wymagających silnego uko-
rzenienia. Budowa parkingu to 
przede wszystkim zastosowanie 
odpowiednich rozwiązań dotyczą-
cych bezpieczeństwa i organizacji 
ruchu, jego płynności, czyli prosto 
mówiąc, by dało się wjechać i wy-
jechać bez szukania właściciela po-
jazdu, który nas właśnie zastawił.  

Parking przewidziany jest na 
70 samochodów. Zdajemy sobie 
sprawę, że to rozwiąże problem 
parkowania w rynku na co dzień, 
ale nie wystarczy przy wszelkich 
uroczystościach i świętach. Dla-
tego docelowo pewnie będziemy 
jeszcze go powiększali, zagospoda-
rowując plac za parkingiem – wy-
jaśnia burmistrz Piotr Pułka.  

Warto też zwrócić uwagę na to, 
że pomimo prac na parkingu nie 
został on całkowicie zamknięty dla 
użytkowników. Prace prowadzi Za-
kład Gospodarki Komunalnej, któ-
ry stara się tak organizować pracę, 
by kierowcy przez cały czas mieli 
możliwość zaparkowania swoich 
samochodów w centrum miasta.

Kościół
Inwestuje również wspólnota 

parafialna. Prowadzony jest grun-
towny remont wnętrza kościoła. 
Pomimo że jeszcze dużo zostało do 
zrobienia,  efekty już widać. Wy-
służone boazerie zastąpiła jasna 
kamienna okładzina, malowane są 
ściany, wymieniona została posadz-
ka. Nowy wystrój zyskała absyda 
kościoła z prezbiterium. Jak po-
informował ks. proboszcz Edward 
Antolak, część ołtarzowa nigdy nie 
była wykończona zgodnie z pier-
wotnym, neoromańskim projek-
tem. Gdy kościół był budowany, 
brakło na to pieniędzy i zastosowa-

no rozwiązania prowizoryczne. We-
wnątrz absydy zawieszone zostały 
figury, pierwotnie planowane do 
„ogrójca” na zewnętrznej ścianie 
kościoła. Podobnie przypadkowo 
zorganizowana została przestrzeń 
wokół ołtarza. 

Nie po raz pierwszy okazało 
się, że najbardziej trwałe są pro-
wizorki, więc to tymczasowe roz-
wiązanie służyło przez wiele lat.  

we. Nie była ona łatwa. Przecież 
całkiem niedawno parafianie pła-
cili za to ogrzewanie, współfinan-
sowali kapitalny remont dachu. 
A tu jeszcze za jedno się nie skoń-
czyło płacić, a już idą następne 
koszty. Wiele oburzenia powstało, 
gdy przy próbie zdjęcia figur przy 
ołtarzu przed malowaniem oka-
zało się, że są one puste w środku 
i definitywnie rozsypały się. Ale 

Inwestycje wokół Rynku

W samym sercu gminy
W centrum miasta zaczynają się zmiany. Na ukończeniu jest parking przy kościele, 

a w samym kościele od kilku miesięcy prowadzona jest gruntowna modernizacja wnętrza budynku. 
Ma się też zacząć zmieniać sam Rynek. Prowadzone są bowiem uzgodnienia z projektantami 

i wypracowywana jest koncepcja, według której nasze centrum miasta będzie piękniało, 
podkreślając walory znajdujących się w nim obiektów zabytkowych i historycznych.
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Ponieważ malowanie i odnowie-
nie kościoła było już obiektywnie 
konieczne, ks. proboszcz zdecy-
dował, że przeprowadzi te prace 
w oparciu o projekty architektów, 
nawiązując do pierwotnej koncep-
cji, tak by wydobyć i podkreślić 
neoromański charakter budowli.  
Malowanie wydobywa rytmiczny 
podział ścian i elementów kon-
strukcyjnych sklepienia. Nad ołta-
rzem głównym zawiśnie mozaika 
z figurą Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, wzorowana na tradycjach 
wczesnochrześcijańskich. 

Zapadła też decyzja o wymia-
nie niedawno zainstalowanego, 
bardzo hałaśliwego i dalekiego 
od jakiejkolwiek estetyki ogrze-
wania nawiewnego na podłogo-

w miarę postępowania prac remon-
towych, gdy kościół zaczął pięknieć 
w oczach i coraz bardziej „nabierać 
powietrza”, opory zaczęły się ła-
mać, a taca ze zbiórki na budowę 
– staje się coraz obfitsza. 

Teraz część sułkowiczan tę-
sknie spogląda jeszcze na dach 
kościoła i marzy – Żeby tak po-
wrócił na szczyt stary, piękny 
kuty krzyż. Jego miejsce jest na 
dachu kościoła, nie w Izbie Trady-
cji. Do figury Pana Jezusa w stylu 
Rio–Świebodzin jakoś nie zdążyli-
śmy się przywiązać i poświęcimy ją 
– jak się okazuje – bez żalu. 

Parafia w tym roku przygoto-
wuje się do jubileuszu konsekracji 
świątyni. Jest szansa, że na te uro-
czystości będzie jak nowy. 

Parking przy kościele w Sułkowicach      fot. Jan Zdrzenicki
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Rynek
Planuje się, że odnowiony i na 

nowo zagospodarowany zostanie 
przede wszystkim plac w centrum 
miasta przed pomnikiem. Powstało 
kilka wariantów zmiany organiza-
cji i przebudowy, z których wybra-
ny zostanie optymalny ze względu 
na możliwości, funkcjonalność 
i estetykę. 

Obecnie w obrazie centrum 
Sułkowic dominuje ulica. Prowa-
dzone prace projektowe zmierzają 
do tego, by centralnym elementem 
był plac, dzięki któremu wydobyte 
zostaną walory obiektów przy Ryn-
ku – Starej Szkoły, zabytkowych 
domów na pierzei południowej, 
a także kościoła z zabytkowymi fi-
gurami św. Floriana i św. Jana Ne-
pomucena w części przylegającej 
do Rynku. 

Jeśli pozwolą na to finanse, 
planowane jest również odnowie-
nie elewacji Urzędu Miejskiego, 

tak by nawiązywał stylem do szko-
ły (i do swojego pierwotnego wy-
glądu).

Rusza zapowiadana już 
w „Klamrze” Modernizacja i roz-
budowa stacji uzdatniania wody 
dla gminy Sułkowice na Gościbi 
w Harbutowicach. 

W czwartek 4 kwietnia została 
podpisana umowa na realizację tego 
zadania pomiędzy Gminą Sułkowi-
ce a firmą PWP Katowice Sp. z o.o., 

Podpisana została umowa na wykonanie modernizacji 
Stacji Uzdatniania Wody na Gościbi

Miliony na zdrową wodę do picia

Wiele było dyskusji wokół po-
mnika ofiar pacyfikacji. Początko-
wo planowano jego przeniesienie 
do parku za pomnikiem.  Po wy-
konanej ekspertyzie okazało się 
jednak, że nie pozwala na to tech-
nologia, w jakiej pomnik został 
wykonany i taka operacja może 
zakończyć się jego zniszczeniem.

 Na razie więc, jak długo się 
da, pomnik zostanie na swoim 
miejscu. Być może kiedyś zastąpi 
go obelisk w parku, ale to już me-
lodia przyszłości. 

która wygrała przetarg na to zada-
nie. Jest to ta sama firma, która re-
alizuje rozbudowę gminnej oczysz-
czalni ścieków w Biertowicach, jest 
więc sprawdzona także na naszym 
terenie   Wartość inwestycji wyniesie 
5  mln 115 tys. 396,53 zł brutto, a jej 
realizacja potrwa do października 
2014 roku.

(red.)

(awz)

(red.)
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Inwestorzy i wykonawcy po podpisaniu umowy na modernizację SUW

W Harbutowicach na przy-
siółku Dziurówka od 2 maja roz-
pocznie się remont mostu na po-
toku Harbutówka. 

Na okres remontu, czyli do 
ok. połowy czerwca ruch samocho-
dowy w tamtym rejonie będzie od-
bywał się przez Pagórek, w stronę 
Głębca i drogi wojewódzkiej. Dla 
pieszych natomiast położona zo-
stanie technologiczna kładka, tak 
by mieszkańcy mogli bez proble-
mów dotrzeć do domu.

Inwestycja prowadzona jest 
ze środków własnych gminy, a jej 
koszt wyniesie 96 tys. 262 zł. Prace 
wykonuje firma Stanisława Mętla 
z Zawoi.

W Harbutowicach

Remont mostu 
i objazdy 

Efekty remontu w kościele już widać   fot. Jan Zdrzenicki



Klamra 4 (249) kwiecień 2013

6

E k s p r e s e m p r z e z  g m i n ę

Biertowice. Prace nad rozbudową gminnej 
oczyszczalni ścieków w Biertowicach przebiegają 
zgodnie z harmonogramem. Obecnie trwają ro-
boty budowlano – montażowe. Wykonywane jest 
zbrojenie i szalowanie zbiornika na obiekcie nr 1 
oraz konstrukcja stalowa na obiekcie nr 2. 
Ponadto trwają prace wykończeniowe na obiek-
tach nr 5 i 6. 

Sułkowice. Budowa kanalizacji sanitarnej etap 
V wraz z przebudową sieci wodociągowej

Do tej pory został wykonany zakres około 30% sie-
ci kanalizacyjnej przewidzianej w ramach tej in-
westycji. W ostatnich tygodniach firma przystąpi-
ła do realizacji głównej nitki sieci kanalizacyjnej 
w drodze powiatowej przy ul. Kowalskiej. Jedno-
cześnie wymieniana jest sieć wodociągowa w re-
jonie wykonywanych prac.

Rudnik. Budowa sieci wodociągowej.

W kwietniu rozpoczął się kolejny etap rozbudowy 
sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej w Rudni-
ku. Powstanie około 500 mb rurociągu fi 110.
Wartość inwestycji wyniesie 79 843,49 zł.
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Remonty nawierzchni dróg. 
Rozpoczęły się remonty cząstkowe nawierzchni 
dróg po okresie zimowym tzw. przełomy. Prace zo-
stały rozpoczęte w Rudniku, następnie kontynu-
owane będą w pozostałych miejscowościach gminy. 
Prace wykonywane są przez firmę POL-BRUK Pie-
trzak. Przewidywany koszt remontów nawierzchni 
wynosi około 16 000 zł

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
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Uroczystość poniekąd pod-
sumowała okres, podczas którego 
przysługiwał nam tytuł Małopol-
skich Wektorów Współpracy, które-
go laureatem został Urząd Miejski 
w Sułkowicach w ubiegłym roku. 
Regulamin konkursu nie pozwala 
zwycięzcy po raz drugi ubiegać się 
o ten zaszczytny tytuł, ale trzeba 
pamiętać, że wygrana była wyni-
kiem współpracy rozwijanej od 
lat. Współpracy, która trwa. 

Liderzy organizacji, jak każ-
dy, potrzebują raz na jakiś czas 
potwierdzenia, że to co robią jest 
słuszne, potrzebne, dostrzegane. 
– W życiu bym się nie spodziewała 
takiego wyróżnienia, jestem abso-
lutnie zaskoczona i bardzo wzru-
szona  – mówiła Grażyna Pitala, 
szefowa Powiatowego Zespołu 
Doradztwa Rolniczego w Myśleni-
cach, który od samego  początku 
ożywienia ruchu organizacji go-
spodyń w naszej gminie życzliwe 
z nimi współpracuje. Przybyli li-
derzy organizacji pracujących na 
rzecz bezpieczeństwa w gminie 
(np. OSP), sportowych, kultural-
nych, stowarzyszeń przy szkołach 
gminnych, a nawet – trzymający 
się dotąd na uboczu – hodowcy 
gołębi pocztowych, którzy swoimi 
sukcesami od lat rozsławiają na-
szą gminę nawet na międzynaro-
dowych wystawach i olimpiadach. 
Organizatorzy starali się pamiętać 
o każdym i każdemu oddać należ-
ny honor – także w sformułowa-
niach zawartych w podziękowa-
niach na dyplomie. 

Dla uczestników uroczystości 
śpiewał chór z gimnazjum w Krzy-
waczce. Wiele osób słyszało nasze 
muzykalne dziewczęta pod wodzą 
Małgorzaty Wątor po raz pierwszy 
i jak przyznają – dech im zapierał 
ten śpiew – czysty, pięknie modu-
lowany, wzruszający. Repertuar 
jak zwykle dobrany do uroczysto-
ści. Mini-koncert otworzyła pieśń 
Gaude Mater Polonia dedykowana 

Spotkanie stowarzyszeń gminy Sułkowice

Małopolskie Wektory Współpracy owocują
W bardzo uroczystej atmosferze, w blasku fleszy TV Kraków 

(Kronika Krakowska), internetowej telewizji powiatowej 
i fotoreporterów gazet burmistrz Piotr Pułka wręczył dyplomy 

z podziękowaniami stowarzyszeniom i organizacjom działającym 
w gminie Sułkowice, doceniając ich wkład w rozwój naszych 

społeczności lokalnych, pracę na rzecz mieszkańców 
oraz atmosferę, jaką wokół siebie budują. 

liderom stowarzyszeń. I nie ma w 
tym żadnej przesady. Nasza Mater 
Polonia może się szczycić na rów-
ni wielkimi naukowcami i ludźmi 
o światowej sławie, jak tymi zna-
nymi tylko w wąskich środowi-
skach liderów ruchów, twórców 
dobrej sprawy – ludzi, którzy są 
solą tej ziemi. Na zakończenie tej 
części spotkania i na jego pamiąt-
kę wszyscy uczestnicy spotkania 
otrzymali piernikową pisankę 
z życzeniami Wesołego Alleluja. 

Przedświąteczny wieczór 26 
marca w Starej Szkole w Rynku 
obfitował w niespodzianki. Po gali 
w Sali Samorządowej  spotkanie 
przeniosło się do Izby Tradycji, 
gdzie sułkowickie gospodynie 
wspomogły Urząd Miejski w przy-
gotowaniu stołu pełnego smakoły-
ków (ale na uroczystości były już 
gośćmi,  obsługą zajęli się pracow-
nicy urzędu). Na ekranie przez cały 
czas wyświetlana była prezentacja 
ukazująca największe dokonania 
stowarzyszeń gminy Sułkowice 
w trakcie minionego roku, a jedno-
cześnie oglądać można było eks-

pozycje m.in. wyrobów rękodzieła 
artystycznego autorstwa gospodyń 
z różnych miejscowości. Niespo-
dziankę przygotowała też Lokalna 
Grupa Działania Między Dalinem 
i Gościbią, organizując losowanie 
atrakcyjnych upominków: toreb 
na laptopy, organizerów i komple-
tów przyborów do pisania.

Dopisała znakomita atmos-
fera, sprzyjająca poznawaniu się 
wzajemnemu przedstawicieli sto-
warzyszeń, odnawianiu dawniej-
szych więzi koleżeńskich, swobod-
nym rozmowom, w trakcie których 
zwykle rodzą się plany i nowe za-
mierzenia, a poziomu organizacji 
tego spotkania nie powstydziliby 
się profesjonalni twórcy eventów.

Relację ze spotkania w po-
wiatowej telewizji internetowej 
obejrzeć można pod adresem: 
http://www.myslenice-itv.pl/in-
dex.php?option=com_hdflvplay-
er&Itemid=undefined&title-
=Spotkanie%20wielkanocne%20
z%20organizacjami%20poza-
rz%C4%85dowymi&id=109

(awz)

Przedstawiciele wszystkich organizacji gminy Sułkowice otrzymali 
od burmistrza dyplomy z podziękowaniami za ich pracę
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Z e b r a n i a  w  s o ł e c t w a c h
We wszystkich sołectwach 

naszej gminy odbyły się zebrania 
z mieszkańcami, podczas których 
sołtysi wraz z radami sołeckimi 
przedstawiali sprawozdania ze 
swojej pracy w ubiegłym roku. Ze-
brania zatwierdzały też plany pra-
cy na bieżący rok i zgłaszały naj-
pilniejsze zdaniem mieszkańców 
zadania do wykonania.

Wszystkie samorządy sołec-
kie otrzymały absolutorium.

Gmina inwestuje w sołectwach
Z roku na rok zmienia się ob-

licze naszych wsi. Na inwestycje 
w sołectwach co roku przeznacza-
na jest duża część budżetu gminy. 
Inwestycje planowane są w ten 
sposób, by cała gmina rozwijała się 
harmonijnie. Dynamikę inwesto-
wania pokazuje wykres na stronie 
obok; nie chodzi o to, by co roku 
w każdej wsi inwestować tyle samo, 
lecz by na przestrzeni kilku lat war-
tość wykonanych inwestycji była 

Lipiec 2013 w gminie Sułko-
wice ustanowiony został uchwałą 
RM miesiącem pamięci Ofiar Pa-
cyfikacji oraz innych osób pole-
głych w walce o niepodległość.

Na sesji radni zapoznali się 
z informacjami o działalności 
w 2012 r. ośrodka kultury, biblio-
teki i ośrodka pomocy społecznej. 
przyjęli ich sprawozdania oraz 
raport z realizacji  w 2012 r. Stra-
tegii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Sułkowice na 
lata 2012-2020.

Fundusz sołecki
Jak co roku w naszej gminie, 

radni zdecydowali o wyodrębnie-
niu funduszu sołeckiego z budżetu 
roku 2014. Ponadto zaktualizowali 
tegoroczną uchwałę budżetową. 

Świetlica Ekologiczna
Podczas sesji prezes ZGK Wi-

told Magiera poinformował, że Za-
kład posiada wolne pomieszcze-
nie, w którym zamierza utworzyć 
w nim świetlicę ekologiczną. Będą 
się w niej mogły odbywać szkole-
nia, prelekcje i inne formy działań 
proekologicznych. Pomieszczenie 
wymaga remontu, więc ZGK zwró-
ciło się do LGD o dofinansowanie 
ze środków unijnych. Konieczne 
też jest porozumienie z gminą, by 
można było te fundusze urucho-

mić. Aby świetlica mogła zacząć 
funkcjonować, konieczny jest 
kompleksowy remont z wymianą 
instalacji elektrycznej, ocieple-
niem stropu, wykonaniem posadz-
ki oraz wyposażenie sali w meble 
i sprzęt multimedialny.

Pakiet socjalny
W związku ze zmianami 

w polskim prawie konieczne było 
wprowadzenie zmian do w Statu-
tu Ośrodka Pomocy Społecznej, 
a także uaktualnień do Regulami-
nu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Sułkowice, zasad zwrotu 
wydatków za świadczenia z pomocy 
społecznej przyznawane pod wa-
runkiem zwrotu w części lub całości 
w ramach zadań własnych gminy 
oraz ustalenia sposobu sprawienia 
pogrzebu przez Gminę Sułkowice.

Bezdomne zwierzęta
Radni przyjęli po raz drugi 

roczny program opieki nad bez-
domnymi zwierzętami oraz zapo-
biegania ich bezdomności. Program 
dotyczy nie tylko psów i kotów, lecz 
również zwierząt gospodarskich. 
Okazuje się, że mogą się zdarzyć, 
co wydaje się abstrakcją w dzisiej-
szych realiach, także bezdomne 
krowy. Psy i koty są odstawiane 

do schroniska w Nowym Targu, 
z którym współpracuje nasza gmi-
na, a dla zwierząt gospodarskich 
na wszelki wypadek zostało uzgod-
nione gospodarstwo, które się nimi 
ewentualnie zaopiekuje. 

Koszty pobytu bezdomnych 
zwierząt w schronisku pokrywa 
gmina i są to rocznie niemałe pie-
niądze idące w dziesiątki tysięcy 
zł. Dlatego przy okazji (przy każ-
dej okazji) przypominamy, by mieć 
oczy szeroko otwarte na każdy przy-
padek wyrzucania psów z samocho-
dów, pozostawiania ich w lesie itp. 
Po pierwsze jest to znęcanie się 
nad żywym stworzeniem, po drugie 
– to my za te przywożone, nie nasze 
zwierzęta słono zapłacimy. 

Interpelacje
Wnioski i interpelacje rad-

nych dotyczyły głównie proble-
mów występujących na drogach,  
poprawy bezpieczeństwa, a tak-
że  konieczności uzupełnienia 
oświetlenia oraz nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu oświetlenia 
w niektórych punktach gminy. 

Akcent wielkanocny
W związku z tym, że sesja od-

bywała się w Wielkim Tygodniu, 
zakończyły ją życzenia wielkanoc-
ne i skromny poczęstunek w Izbie 
Tradycji. (red.)

odczuwalna i służyła podnoszeniu 
poziomu życia w naszych miejsco-
wościach. Przykładem mogą być 
inwestycje w Krzywaczce i Rud-
niku. na wysokość „krzywaczań-
skiego słupka” w ubiegłym roku 
wpłynęło oddanie tam do użytku 
przedszkola, a wysokość „rudnic-
kiego słupka” w tym roku wynika 
z budowy gimnazjum i prowadzo-
nych prac kanalizacyjnych. 

Podobnie jest w Sułkowicach, 
gdzie poziom inwestycji jest naj-
wyższy, co zresztą zrozumiałe ze 
względu na proporcje wielkości 
i liczebności naszego centrum gmi-
ny. Jak widać z wykresu na swoja 
kolej w poważnych inwestycjach 
czekają Harbutowice. Tam na ra-
zie dominują inwestycje drogowe, 
które – jak podkreślają sami miesz-
kańcy na zebraniach – są głównym 
problemem i najpilniejsza potrzebą 
tej miejscowości, pomimo syste-
matycznie prowadzonych tam prac 
przez gminę i województwo. Coraz 

częściej mówi się też tam o wodo-
ciągu i poszukuje metody na ska-
nalizowanie tej trudnej ze względu 
na położenie i rozrzucony charakter 
miejscowości. 

We wszystkich sołectwach pro-
wadzone i planowane są prace przy 
modernizacji ich centrów, budowa-
ne są parkingi, na ile to możliwe, 
gmina pomaga w dbaniu o cmenta-
rze.

Oprócz inwestycji adresowa-
nych do mieszkańców poszczegól-
nych miejscowości, prowadzone są 
inwestycje wspólne, służące wszyst-
kim mieszkańcom, takie jak rozbu-
dowa gminnej oczyszczalni ścieków 
i modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody. Realizacja tak znaczących 
inwestycji jest możliwa dzięki pozy-
skiwanym przez nasza gminę fun-
duszom unijnym.

Nasi wspaniali sołtysi
Z radością i podziwem obser-

wuję prace naszych sołtysów i rad 
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Inwestycje w sołectwach Inwestycje wspólne 
dla całej gminyInwestycje zrealizowane w roku 2011

Inwestycje zrealizowane w roku 2012
Inwestycje realizowane w roku 2013 Rozbudowa oczyszczalni ścieków

w Biertowicach

Modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody w Harbutowicach

sołeckich oraz przewodniczącego 
rady osiedla z jego wspólpracowni-
kami. Wiele inwestycji na wsiach 
nie doszłoby do skutku gdyby nie 
ich determinacja, podejmowane 
systematycznie zabiegi, szukanie 
przez nich rozwiązań problemów, 
które komuś innemu wydawałyby 
się nierozwiązywalne. Adam Bar-
gieł, Zofia Góralik, Bożena Hor-
wat, Kazimierz Król i Janusz Sta-
rzec to ludzie, z którymi pracujemy 
w gminie na co dzień. Pragnę im 
podziękować i zapewnić, że sza-
nuję i doceniam ich pracę, w dużej 
przecież mierze wykonywaną spo-
łecznie. Ich praca jest tym cenniej-
sza, że coraz bardziej z naszymi 
problemami zostajemy sami. pań-
stwo wycofuje się z prowincji, ce-
dując właściwie całą troskę o roz-
wój lokalny na samorządy – mówi 
burmistrz Piotr Pułka. 

Sprawy sołeckie
Biertowice. w 2012 r. wyko-

nano modernizację parkingu koło 
kościoła, urządzone zostało  boisko  
sportowe  i  teren  rekreacyjny 
(PROW), przygotowano dokumen-
tacje do budowa mostu na rzece 
Skawince. Wobec problemów z są-
siadami ta konieczna dla wsi inwe-
stycja zostanie rozpoczęta na mocy 
ustawy specjalnej, która przewidu-
je wywłaszczenie za odszkodowa-
niem dla właścicieli nieruchomości 
objętych tą inwestycją. 

Dodatkowo w odpowiedzi na 
na potrzeby zgłaszane przez Soł-
tysa i mieszkańców przeznaczono 
pieniądze na czyszczenie rowów, 
przełomy pozimowe oraz przegląd 
mostów i kładek.

W r. 2013 w Biertowicach, 
oprócz budowy mostu na Skawin-
ce, planowany jest zakup samo-
chodu dla OSP Biertowice przy 
wkładzie własnym jednostki i sfi-
nansowany przez gminę będzie 
projekt chodnika od skrzyżowania 

w stronę stacji benzynowej. Wyko-
nawcą tej inwestycji będzie Gene-
ralna Dyrekcja Dróg i Autostrad.

W trakcie zebrania podnoszo-
no sprawy związane m.in. z moż-
liwością urządzenia na terenie Bier-
towic cmentarza komunalnego, jako 
że w tej miejscowości nie da się zor-
ganizować cmentarza parafialnego. 

Harbutowice. W 2012 r. wyko-
nano: modernizację nawierzchni 
dróg Na Granice i Na Kozówkę, alej-
ki i parking na cmentarzu, projekt 
na rozbudowę budynku przy starej 
szkole, termomodernizację i od-
wodnienie budynku B przy szkole 
i rozbudowę oświetlenia Na Pagór-
ku.Ponadto w odpowiedzi na po-
trzeby zgłaszane przez sołtysa wy-
konano czyszczenie rowów, projekt 
przebudowy mostu Na Pagórek 
i żwirowanie drogi Na Granice.

W bieżącym roku zrealizowa-
ne zostaną: modernizacja drogi Na 
Granicę etap III, rozbudowa bu-
dynku komunalnego na Centrum 
Kultury, zakup gruntu pod boisko 
i urządzenie boiska sportowego.

W dyskusji sołtys wyjaśniła, że 
boisko powstanie na działce Nad-
leśnictwa na Gościbi, która jest 
w miarę równa i posiada drogę do-
jazdową. Nadleśnictwo nie sprze-
daje tej działki, lecz zamienia ją 
na działkę, którą gmina ma kupić 
i przeznaczyć na zalesienie. 

Krzywaczka. Inwestycje 2012 r. 
zdominowało tu oddanie do użyt-
ku  nowego budynku przedszkola. 
Ponadto wykonano: modernizację 
parkingu, opracowanie dokumenta-
cji osuwiska na drodze Działy, usu-
wanie skutków powodzi – droga Na 
Dział, remont strażnicy OSP i rozbu-
dowa oświetlenia ulicznego.

W dyskusji podnoszono sprawę 
urządzenia placu zabaw dla dzie-
ci, nowej nawierzchni na drodze na 
Brzezinę, przebudowania ruchliwego 
skrzyżowania na rondo, konieczności 

remontu sali gimnastycznej, drogi 
przy szkole i ogrodzenia terenu ZPO. 
przy okazji rozmowy o  potrzebnych 
we wsi chodnikach burmistrz poin-
formował, że – jak twierdzi dyrektor 
GDDKiA – w tym roku będzie wyko-
nany brakujący odcinek chodnika 
w stronę Głogoczowa.

Rudnik. W ubiegłym roku wy-
konano: modernizację parkingu, 
prowadzona była budowa gimna-
zjum, urządzono i wyposażono bo-
isko, zbudowano parking przy ul. 
Szkolnej i prowadzona była rozbu-
dowa sieci wodociągowej przy ul. 
Słonecznej. Na ten rok przewidzia-
ne jest m.in.: dofinansowanie dal-
szego etapu budowy chodnika przy 
ulicy Dolnej, kontynuacja rozbudo-
wy wodociągu i kanalizacji,  dalszy 
ciąg budowy gimnazjum, rozbudo-
wa oświetlenia przy drogach gmin-
nych, wydzierżawienie terenu pod 
boisko sportowe przy ulicy Dolnej 
oraz dalsze prace drogowe.

W dalszej części zebrania 
mieszkańcy przegłosowali rów-
nież wniosek pani sołtys, by soł-
tysówka i punkt pocztowy zostały 
pozostawione w strażnicy. 

Omawiano ponadto problemy 
komunikacyjne wynikające z lik-
widacji kursów przez PKS, co dla 
Rudnika jest wyjątkowo dotkliwe. 

Plany zagospodarowania
Dla Rudnika i Krzywaczki 

opracowane już są nowe plany 
zagospodarowania i były one de-
monstrowane podczas zebrań. Ich 
przyjęcie jednak uzależnione jest 
od przedłużających się uzgodnień 
administracyjnych z podmiotami 
spoza gminy, w tym ministerstwa 
rolnictwa.

Śmieci
Na wszystkich zebraniach 

burmistrz omawiał nowe zasady 
gospodarki odpadami, które będą 
obowiązywały od 1 lipca. (red.)
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W projektach tych  oprócz 
bezrobotnych mogą też uczestni-
czyć osoby zagrożone wyklucze-
niem społecznym z innych powo-
dów m.in. niepełnosprawności, 
długotrwałej choroby, bezradnych 
w sprawach opiekuńczo-wycho-
wawczych, uzależnionych od alko-
holu, osoby doznające przemocy 
w rodzinie itp. 

Na realizację tych projektów 
OPS pozyskał 1 mln 152 tys. 127 
zł ze środków Unii Europejskiej 
za pośrednictwem Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Krakowie. 

Wkład własny gminy wymaga-
ny był tylko do projektu „Aktywni 
Razem” i wynosi 73 tys. 800 zł. Pie-
niądze te rozłożone są na roczne 
raty w trakcie realizacji projektu. 

Ten projekt jest nową formą 
pracy OPS w ramach przeciwdzia-
łania bezrobociu. Jego realizacja 
wymagała powołania w struktu-
rach OPS Klubu Integracji Spo-
łecznej i rejestracji u wojewody 
małopolskiego. Jest to forma już 
sprawdzona w dużych ośrodkach 
Polski. 

Sułkowicki KIS jest pierw-
szą taką organizacją w powiecie 
myślenickim i trzynastą w wo-
jewództwie małopolskim.

 „Klub Integracji Społecznej” 
to także nazwa projektu inaugu-
rującego działanie tej struktury 
w naszym OPS-ie. Jego realizacja 
rozpoczęła się 1 kwietnia, a prowa-
dzona będzie do 31 stycznia 2015. 
Po jego zakończeniu KIS jako 
struktura pozostanie w OPS-ie 
i będzie mógł organizować dalszą 
pracę na rzecz osób bezrobotnych 

Nowe projekty Ośrodka Pomocy Społecznej

Szansa dla kolejnych stu osób
Ruszyły dwa nowe projekty OPS adresowane głównie do osób  bezrobotnych powyżej 24-miesięcy. 
Projekty „Aktywni Razem” oraz „Klub Integracji Społecznej” pozwolą im nie tylko na uzyskanie 
nowych kwalifikacji lub udoskonalenie posiadanych, lecz również na przełamanie psychicznych 

i społecznych skutków długotrwałego bezrobocia. Część z nich będzie miała szansę na 
uzupełnienie wykształcenia. Projekty przewidują też roczne staże i kontrakty socjalne.

i borykających się z problemami 
społecznymi. Projekt jest całkowi-
cie sfinansowany z pozyskanych 
funduszy. 

Objętych nim zostanie 24 oso-
by, w dwóch grupach. Każda z nich 
odbędzie miesiąc szkolenia przy-
gotowującego do podjęcia stażu,  
a następnie dwunastomiesięczny 
staż. Osoby te będą korzystały po-
nadto przez cały okres projektu z 
doradztwa psychologicznego, za-
wodowego, socjalnego. Utworzą 
grupę wsparcia pracującą z anima-
torem – trenerem. Takie spotkania 
mają ich uczyć analizowania tego, 
co się wydarzyło, wyciągania wnio-
sków z sukcesów i porażek, plano-
wania działań i przewidywania ich 
skutków zarówno w pracy, jak też 
w życiu osobistym – rodzinnym, 
społecznym itp. Mają przełamy-
wać opory związane z różnymi wy-
zwaniami codzienności, pomagać 
w budowaniu więzi. 

Projekt daje naprawdę dużo, 
ale też wymaga niemało – muszą 
zostać osiągnięte twarde rezultaty, 
czyli  inaczej mówiąc trwałe efek-
ty. 8 osób z grupy 24 objętych tym 
działaniem musi znaleźć po za-
kończeniu projektu pracę na okres 
przynajmniej 3 miesięcy. Wierzy-
my, że się to uda nie tylko 8 oso-
bom, ale znacznie większej liczbie 
uczestników – mówi dyrektor OPS 
Józefa Bernecka.

Okres uczestnictwa w projek-
cie to dla jego uczestników pomoc 
szczególna. Jakby parasol chroniący 
pierwsze kroki ludzi powracających 
do aktywnego życia społecznego. 
Forma ta jest bodaj najbardziej pożą-
danym projektem z realizowanych 
przez OPS w ramach przeciwdzia-
łania bezrobociu, ponieważ zakła-
da zapewnienie jego uczestnikom 
pracy na okres roku. Są to staże od-
bywane w jednostkach gminnych. 
Koszt tej pracy pokrywa projekt, 
a gmina zyskuje dzięki niemu pra-
cowników gospodarczych (i nie tyl-
ko) we wszystkich naszych miejsco-
wościach. Ten okres ma być czasem 
nabywania nawyków związanych 
z rzetelnością w pracy, nauki nowych 
umiejętności zawodowych i społecz-

nych – ma być czasem powrotu do 
aktywnego życia ludzi, którzy czę-
sto stracili już nawet nadzieję.  

– Atrakcyjność projektu spra-
wia, że jest nim zainteresowanych 
więcej osób, niż mieliśmy możli-
wość przyjąć. Dlatego rekrutacja 
musiała być prowadzona bardzo 
skrupulatnie, a decyzję podejmo-
wała komisja złożona ze specjali-
stów. W grupie osób bezrobotnych 
od przynajmniej 24 miesięcy (co 
jest  wymogiem bazowym) pierw-
szeństwo miały osoby niepełno-
sprawne. Istotnym elementem 
była też sytuacja socjalna i spo-
łeczna kandydatów. Tym, któ-
rzy nie weszli do pierwszej grupy 
w projekcie, przypominam, że jesz-
cze nie koniec na tym. Rekruta-
cja do drugiej grupy uczestników 
prowadzona będzie od grudnia br. 
– informuje Bożena Moskal. 

Kolejna odsłona tego projek-
tu jest przewidziana na okres od 
marca tego roku do końca czerw-
ca 2015. Uczestniczyć w niej bę-
dzie 73 osoby (2013 – 29 osób, 2014 
– 29 osób, 2015 – 15 osób). OPS 
przygotował dla nich doradztwo 
psychologiczne, zawodowe, kursy 
komputerowe, kursy podnoszące 
kwalifikacje zawodowe, trening 
kompetencji i umiejętności spo-
łecznych, konsultacje rodzinne, 
prace w grupie wsparcia z ani-
matorem lokalnym, czyli oso-
bą pomagającą im odnaleźć się 
w najbliższym środowisku rodzi-
ny, sąsiadów, wspólnoty lokalnej. 
Nowością jest też możliwość kie-
rowania uczestników do szkoły, co 
ma być finansowane z projektu. 
Możliwości jest wiele – od zaocznej 
szkoły podstawowej po szkoły po-
licealne. Natomiast podnoszenie 
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kwalifikacji i rodzaj odbywanych 
kursów mają być dostosowane do 
potrzeb i możliwości  konkretnych 
osób, po szczegółowej diagnozie 
przeprowadzonej przez doradców- 
specjalistów. 

Jak zwykle projekt „Aktyw-
ni Razem” przewiduje też działa-
nia integracyjne adresowane do 
tzw. otoczenia, czyli rodzin, grup 
sąsiedzkich itp. Przewidziane są 
bardzo popularne u nas działania: 
Dzień Seniora dla najstarszych 
mieszkańców gminy, ogniska 
i spotkania integracyjne uczestni-
ków projektu i ich bliskich, a tak-
że wspólne wycieczki.

W ramach obu projektów za-
wierane będą kontrakty socjalne.

Poradnia internetowa
Powołana też zostanie ogól-

nodostępna poradnia interneto-
wa. Będzie prowadziła (w ramach 
projektu „Aktywni razem”)  do-
radztwo zawodowe, socjalne, spo-
łeczne, prawne, psychologiczne 
– oczywiście w zakresie zadań re-
alizowanych przez pomoc społecz-
ną. – Uruchamiamy tę poradnię 
internetową dzięki realizowane-
mu projektowi. Mamy nadzieję, 
że po ich zakończeniu będzie dalej 
prowadzona, oczywiście jeśli bę-
dzie takie zapotrzebowanie, jeśli 
ludzie będą chcieli z niej korzystać 
– mówi Piotr Budzoń. 

Poradnię będzie prowadził 
pracownik OPS, ale odpowiedzi 
na pytania skierowane do porad-
ni będą udzielali specjaliści z róż-
nych dziedzin pracujący w OPS, 
zatrudnieni przy projekcie, a jeśli 
zajdzie taka potrzeba, to także inni 
fachowcy pracujący w gminie.

(awz)

Wspólny portal
Jeden ze wspólnych projek-

tów jest już rozpatrywany przez 
Urząd Marszałkowski. Przewiduje 
on stworzenie portalu internetowe-
go poświęconego atrakcjom ziemi 
myślenickiej oraz wydanie map tu-
rystycznych powiatu, broszur infor-
macyjnych i pocztówek. Na portalu 
miałyby się znaleźć także połącze-
nia komunikacji zbiorowej, impre-
zy lokalne, wydarzenia kulturalne 
i sportowe. Będzie on promowany 
na innych portalach turystycznych, 
a materiały promocyjne będą dys-
trybuowane poprzez urzędy gmin 
i ośrodki turystyczne. 

Turyści i mieszkańcy będą 
mieli dostęp do portalu w wersji 
standardowej i mobilnej za pomo-
cą szybkich linków typu semacode 
oraz qr-code. Koordynator projektu  
Zbigniew Sanowski chce stworzyć 
portal typowo turystyczny, skupio-
ny na atrakcjach i wydarzeniach, 

Portal ziemia myślenicka.pl
Trzy Lokalne Grupy Działa-

nia: „Między Dalinem i Gościbią”, 
„Turystyczna Podkowa” i „Klimas”, 
obejmujące zasięgiem cały nasz 
powiat,  podpisały umowę o współ-
pracy, by wspólnie pozyskać z UE 
fundusze w wysokości 340 tys. zł na 
promocję ziemi myślenickiej. 

w których warto wziąć udział. Chce 
też wykorzystać kody, które można 
zeskanować za pomocą smartfona 
np. z plakatu reklamującego daną 
imprezę. Użytkownik zostałby od 
razu odesłany do portalu i mógłby 
za jego pomocą zaplanować sobie 
również wycieczkę po okolicy. 

Smaki Ziemi Myślenickiej 
Założeniem drugiego projektu 

jest prezentacja wszystkich miej-
scowości naszego powiatu poprzez 
tradycyjne smaki kulinarne i este-
tyczne ziemi myślenickiej. Wydanie 
ma pokazać „w pigułce” bogactwo 
kulinarne naszego regionu, ale też 
tradycje, zwyczaje i obrzędy, lokal-
nych twórców, a także rys historycz-
ny i najpiękniejsze miejsca.

Planowane jest wydanie al-
bumu, w którym ma się znaleźć 
miejsce dla 74 miejscowości na-
szego powiatu (wraz z dzielnicami 
Chełm i Bulina). Każda powinna 
zaprezentować to, co ma najlep-
szego. Prezentacja wydawnictwa 
miałaby się odbyć we wrześniu 
2014 r. na Targach „Smaki Ziemi 
Myślenickiej”. W trakcie opraco-
wywania publikacji będą orga-
nizowane spotkania z lokalnymi 
społecznościami, grupami zainte-
resowań, twórcami i artystami. (jg)

Wkrótce rusza

Sikorowscy i Redlin – zapraszamy!

Dni Sułkowic planowane są 
na 6 i 7 lipca, jak zwykle na sta-
dionie przy Gimnazjum w Sułko-
wicach. 

W tym roku główną atrakcją 
będzie koncert Andrzeja Siko-
rowskiego z krakowskiej Grupy 
„Pod Budą” wraz z córką Mają Si-
korowską, która pod skrzydłami 
ojca wydała już cztery płyty. Ten 
duet da koncert w niedzielę (7 lip-
ca o godz. 18:30). W sobotę 6 lipca 
o godz. 19:30 planowany jest kon-
cert zespołu „Redlin” z Jastrzębia 
Zdroju, który gra muzykę folko-
wo-rockową, a po nim pod nogę do 
drugiej w nocy przygrywać będzie 
tym razem zespół Giepen. 

W niedzielę jak zwykle dys-
koteka dla młodzieży, która z racji 
wakacji może potańczyć dłużej niż 
osoby pracujące. 

Co na Dniach Sułkowic 2013?
W trakcie imprezy zaprezen-

tować się będą również rodzime 
zespoły artystyczne oraz uzdolnie-
ni młodzi ludzie. O doznania sma-
kowe  zatroszczą się stowarzysze-
nia gospodyń z naszej gminy. 

Moc atrakcji zapewni Luna 
Park z Czech z kolorowymi karu-
zelami. Przewidziana jest bogata 
oferta gastronomiczna, w tym ke-
bab, pizza, kubki z placków ziem-
niaczanych z różnymi sosami. 

Będzie też dostępny autobus 
cabrio, który powstał z okazji Euro 
2012 i codziennie w czasie trwania 
turnieju woził kibiców na trasie 
Wieliczka – Kraków. 

Zapraszamy już dziś. War-
to zaplanować sobie wakacje tak, 
żeby pierwszy weekend lipca spę-
dzić właśnie w Sułkowicach. (jg)

Na kursie komputerowym 
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Prezentacja projektu „Sułko-
wickie rzemiosło”

Podsumowanie gimnazjalne-
go projektu „Sułkowickie rzemio-
sło”, realizowanego przez uczniów 
klasy Ia oraz dwie uczennice kl. Id 
i Ie z sułkowickiego Gimnazjum 
pod kierunkiem Marty Przęczek 
oraz Urszuli Kuklicz odbyło się 26 
marca w Izbie Tradycji. W spotka-
niu uczestniczyli między innymi 
burmistrz Piotr Pułka, wicebur-
mistrz Rozalia Oliwa, dyrektor 
gimnazjum Stefania Pilch, dyrek-
tor biblioteki Małgorzata Dzidek, 
wychowawca klasy I a oraz rodzice 
uczniów realizujących projekt. 

Podczas krótkiej prezentacji 
uczniowie: Marcin Biela, Anna 
Bobeł, Piotr Bobeł, Aneta Gar-
bień, Gabriela Golonka, Mirosław 
Jakuba, Mateusz Kulesza, Barbara 
Łuczak, Tomasz Malina, Aleksan-
dra Migner, Kamil Nędza, Natalia 
Piwowar, Rafał Sitarz, Bartłomiej 
Śmiłek, Milena Śmiłek, Sylwia 
Toboła oraz  Kacper Zięba przy-
bliżyli zgromadzonym gościom 
historię sułkowickiego rzemiosła 
od legendy po współczesny prze-
mysł. Oprawę sceniczną stanowiły 
pięknie wykonane przez uczniów 
rysunki, a także multimedialna 
prezentacja zdjęć dokumentują-
cych przebieg projektu.

Z wizytą u kowali
Realizując projekt, uczniowie 

zapoznali się z pracą współcze-
snych rzemieślników. Odwiedzili 
m.in. kuźnię płatnerza Stefana 
Bochenka, rzemieślnika Jana Ła-
skiego i zakład produkcyjny Juco. 
Na podstawie zdobytych informa-
cji uczniowie wykonali rysunki 
(Aleksandra Migner i Milena Śmi-
łek), plansze, karty do gry, pod-
kówki – żetony oraz zaproszenia, 
a także ozdobili wielką skrzynię 
(wykonaną specjalnie na ten cel 
przez Stanisława Francuziaka), 
w której znajdowała się gra. Pod-
stawy pod prezentowane prace 

uczniów zrobił natomiast Wiesław 
Stokłosa. Wszystko wykonane zo-
stało ręcznie.

Skrzynię ozdabiał gipsowy 
odlew, wykonany przez Jana So-
chę, przedstawiający kowala przy 
pracy oraz okucia wykonane przez 
Tadeusza Latonia, według projek-
tu naszych gimnazjalistów. 

Gra o wiedzę 
Wytypowani przez gimnazjali-

stów gracze – burmistrz Piotr Puł-
ka, dyrektor Stefania Pilch, mama 
jednej z uczennic – Barbara Bobeł 
oraz przedstawiciel kl. Ia Mateusz 
Kulesza – odpowiadali na pytania 
dotyczące prezentowanej histo-
rii sułkowickiego rzemiosła, zdo-
bywając za poprawną odpowiedź 
punkty w kształcie podkówek.  

Na koniec spotkania uczniowie 
gorąco podziękowali opiekunkom 
oraz gościom za przybycie i wspa-
niałą zabawę podczas wspólnej gry. 

Sułkowice najlepsze, Krzywaczka 
wyróżniona wśród 46 prac 

Projekt - gra „Sułkowickie 
rzemiosło” wziął udział w kon-

kursie Małopolskiego Instytutu 
Kultury. Zadaniem nauczycieli 
było przeprowadzenie projektu 
edukacyjnego, który w kontekście 
lokalnego dziedzictwa kulturowe-
go realizował elementy podstawy 
programowej, rozwijał kompeten-
cje, był interdyscyplinarny, wyko-
rzystywał grę a punktem wyjścia 
było kowadło. Zadaniem uczniów 
było stworzenie własnych wypo-
wiedzi plastycznych interpretują-
cych dziedzictwo i nawiązujących 
do tematu gry. Uczniowie mogli 
także stworzyć grę, której ele-
menty podlegały ocenie jury pla-
stycznego. Na konkurs nadesłano 
łącznie 46 prac, w tym 32 gry. Ze 
względu na liczbę nadesłanych 
gier, oprócz jury oceniającego pro-
jekty oraz prace plastyczne, do-
datkowo powołano jury oceniające 
mechanikę gier.  

Nagrodzona gra sułkowickich 
gimnazjalistów będzie prezen-
towana na wystawie w Woje-
wódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Krakowie od 20 maja 2013 r. 

I miejsce w konkursie „Skarby Małopolski” 
dla Gimnazjum w Sułkowicach za grę planszową

„Sułkowickie rzemiosło”
Gimnazjaliści z Sułkowic, realizując szkolny projekt „Sułkowickie rzemiosło”, postanowili jednocześnie 
promować sułkowickie kowalstwo w ramach X Konkursu plastyczno – edukacyjnego „Skarby Małopolski”

 organizowanego przez Małopolski Instytut Kultury. Zdobyli I nagrodę w kategorii nagrody dla szkół 
za pracę grupową. Wyróżnione zostały również opiekunki projektu Marta Przęczek i Urszula Kuklicz 

za owocną pracę badawczą w terenie, wykorzystującą  wiedzę i doświadczenie wielu ludzi 
oraz za różnorodność i adekwatność propozycji warsztatowych. 

Także w grafice gry wykorzystano motywy nawiązujące do kowalskiego fachu
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Wystawie będzie towarzyszyć 
katalog cyfrowy, w którym oprócz 
prac plastycznych, znajdą się tak-
że opisy nagrodzonych projektów.

Uczniowie o projekcie 
Aneta: Ten projekt pomógł mi w lep-
szym poznaniu historii Sułkowic, 
Nauczył mnie pracy z innymi. Naj-
lepsze było to, że poprzez wycieczki 
mogłam zobaczyć na żywo jak wy-
gląda praca kowali i wnętrze kuźni. 
Cieszę się, że poprzez wspólną pracę 
doszliśmy do upragnionego celu. 
Sylwia: Ten projekt nauczył mnie 
współpracy w grupie i odpowie-
dzialności. Wspólne wyjścia do 
miejscowych kowali pozwoliły mi 
z bliska przyglądać się sułkowic-
kiemu kowalstwu. Najbardziej po-
dobała mi się nasza gra. 
Marcin: Projekt ten był fascynują-
cy i przydatny. Najbardziej cieka-
wym etapem w tym projekcie była 
gra o sułkowickim rzemiośle. (...) 
Uważam, że zdobyta wiedza może 
mi się przydać w przyszłości. 
Gabrysia: Projekt nauczył mnie do-
kładności, wytrwałości w dążeniu 
do osiągnięcia zamierzonego celu. 
Najbardziej podobały mi się cieka-
wostki związane z kowalstwem.
Tomek: Projekt mi się podobał, 
fajnie, że pracowała przy nim cała 
klasa. 
Bartek: Dzięki projektowi jestem 
mądrzejszy. 
Mirek: Ten projekt otworzył mi oczy 
na historię Sułkowic. Dowiedziałem 
się wiele na temat kowalstwa.
Milena i Ola: Dużo pracy przy 
wykonywaniu rysunków, ale za to 
ogromna satysfakcja.

Marta Przęczek 
o pracy przy  projektach 

O pracy z uczniami nad pro-
jektem: Sułkowickie rzemiosło, 
ale i  innymi opowiada pomysło-
dawczyni, nauczycielka geogra-
fii z Gimnazjum w Sułkowicach 
i Krzywaczce Marta Przęczek.  
W ubiegłym roku odniosła ona wraz 
z uczniami sukces w Ogólnopol-
skim Konkursie Szkoła z ener-
gią, zajmując pierwsze miejsce. 
W bieżącym roku szkolnym kro-
nika zatytułowana Sułkowickie 
rzemiosło, wykonana przez Nata-
lię Hebdę i Natalię Frączek, zaję-
ła I miejsce w powiecie w ramach 
konkursu Poznajemy Ojcowiznę. 
Natomiast w ramach tego same-
go konkursu ZPO w Krzywaczce 
zdobyło III miejsce za pracę Krzy-
waczka. Moja mała Ojczyzna. To 
nie pierwsze prace nagrodzone 

w powiecie i województwie, wykona-
ne przez gimnazjalistów w ramach 
konkursu Poznajemy Ojcowiznę or-
ganizowanym przez PTTK.

Czy warto robić takie rzeczy? 
Oczywiście, ponieważ młodzież 
można w ten sposób zainteresować 
historią małej ojczyzny. Można na-
uczyć, że regionalne tradycje, rze-
miosło, kultura odgrywały i odgry-
wają niezwykle ważną rolę w życiu 
każdego, i że należy je pielęgnować 
tak, by przetrwały dla przyszłych 
pokoleń. Ponadto przy projektach 
młodzież poznaje się z innej strony 
np. pod względem szczególnych zdol-
ności, zaangażowania, pomysło-
wości itp.  Nieoceniona jest pomoc 
dorosłych, ponieważ nie wszystko 
młodzież jest w stanie wykonać 
sama.  Ważną rolę odgrywają ro-
dzice i dziadkowie, którzy wspiera-
ją  uczniów w realizacji niektórych 
zadań oprócz nauczycieli.

Jak drążyć temat? Przy każ-
dym projekcie pierwszą trudnością 
jest wybór i  sprecyzowanie tematu, 
a także działania, jakie uczniowie 
muszą wykonać w czasie jego reali-
zacji. Wyszukać takie sposoby, by 
uczniowie byli zainteresowani te-
matem. Na pewno jednym z takich 
elementów przy ostatnim projekcie 
była wizyta w Kuźni płatnerza Stefa-
na Bochenka. Uczniowie byli zadzi-

wieni niezwykłą pasją, z jaką wyko-
nuje miecze i że to zainteresowanie 
narodziło się, gdy był w ich wieku.
Takie spotkania mogą pomóc mło-
dym ludziom w dokonywaniu wybo-
rów w przyszłości. Może ich dzisiej-
sze hobby kiedyś okaże się ciekawą 
pracą? Projekty uczą młodych ludzi 
samodzielności, dodają odwagi, 
uczą nawiązywania kontaktów. 

Skąd biorę  energię i pomysły?
Każdy z tych projektów to inna 
przygoda, inni uczniowie, którzy 
inaczej mogą postrzegać te same 
elementy dziedzictwa kulturowe-
go. Te przedsięwzięcia inspirują 
do dalszego zdobywania wiedzy na 
określony temat, a także wyszuki-
wania takich sposobów ich przed-
stawienia, by były one interesujące.

Smak zwycięstwa? Trzeba się 
niemało nagimnastykować, żeby 
odbiór był dobry, namyśleć, jak to 
zrobić lepiej. Warto  zmuszać dzie-
ci, żeby zrobiły dany projekt jak 
najlepiej. Klasa 1a, która wyko-
nywała projekt „Sułkowickie rze-
miosło” miała wielkie szczęście, 
że jej praca została tak wysoko 
oceniona. Myślę, że był to dla nich 
sygnał, żeby poświęcić dużo czasu 
i włożyć serce w wykonywaną pra-
cę, by osiągnąć oczekiwany efekt 
– opowiada Marta Przęczek. 

Zebrała Joanna Gatlik 

W kręgu dworu Schmidtów z Krzywaczki 
Także gimnazjalistki z ZPO w Krzywaczce wykonały pod okiem 

swojej plastyczki Małgorzaty Susarskiej oraz z opieką merytorycz-
ną Marty Przęczek prace plastyczne, które będą prezentowane na 
wystawie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. 

Zwiedzający będą mogli zobaczyć akwaforty wykonane w ramach 
projektu i gry pt. W kręgu dworu Schmidtów, w tym Młyn Natalii Czer-
wińskiej, Kaplicę pw. Upadającego Chrystusa Anny Światłoń, Dwór 
w Krzywaczce Klaudii Nasembel i Kaplica Schmidtów w Krzywaczce 
Emilii Sołtys.  

Prezentacja projektu w Izbie Tradycji   fot. Joanna Gatlik

(red.)
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Beskidy i Alpy
Region małopolski współ-

pracuje z francuskim regionem 
Rohne-Alpes od wielu lat. Współ-
praca zaczęła się od pomocy 
humanitarnej udzielanej przez 
Francuzów małopolskim rolni-
kom za pośrednictwem Izb Rol-
niczych. Z tych kontaktów 15 lat 
temu narodziła się współpraca 
organizacji rolniczych, a następ-
nie oficjalne partnerstwo obu 
regionów. Co roku odbywają się 
spotkania komitetu sterującego, 
które nakreślają wspólne działa-
nia na najbliższy rok lub lata.

Program roboczy pobytu 
delegacji francuskiej w Krako-
wie tak został skonstruowany, 
by łączyć rozmowy robocze z pozna-
waniem atrakcji Małopolski. Pośród 
nich przedstawiciele Małopolskiej 
Izby Rolniczej zaproponowali go-
ściom odwiedzenie gospodarstwa 
Agrogościniec w Jasienicy.   

Razem można więcej
Po raz kolejny potwierdziła 

się stara prawda, że razem można 
więcej. Przyjęcie delegacji wspól-
nie przygotowali właściciele gospo-
darstwa wraz z Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Jasienicy oraz stowa-
rzyszeniem Dwa Światy. Efekty 
tej współpracy widać już było na 
tegorocznym Konkursie Potraw 
Wielkanocnych, na którym Ja-
sienica zdobyła pierwsze miejsce 
(a nasze gospodynie z Sułkowic dru-
gie) w powiecie. Do tej kooperatywy 
dołączył sołtys Robert Bylica ze 
skrzypcami i fletem. Słowem wią-
zanym, pieśnią i przyśpiewkami, 
na bieżąco tłumaczonymi na język 
francuski, gospodynie i jasienicza-
nie przedstawili urodę swojej wsi, 
opowiedzieli o życiu na wsi dawniej 
i dziś oraz o swoim kole i intencji 
podtrzymywania rodzimej kultury.

W Agrogościńcu
Następnie gospodarze Agro-

gościńca uraczyli gości sułkowicką 
krzonówką, prezentując jej trady-
cję i miejsce na liście produktów 

Jasieniczanie promują naszą potrawę regionalną

Sułkowicka krzonówka pojechała do Francji 
i triumfowała na targach agroturystycznych

Naszym produktem tradycyjnym zostali poczęstowani członkowie oficjalnej delegacji francuskiego 
regionu Rhone Alpes oraz Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego podczas pobytu w gospodarstwie 

Agrogościniec w Jasienicy. Otrzymali też ulotki z przepisem na krzonówkę, który obiecała przetłumaczyć 
i przekazać francuskim gospodyniom jedna z uczestniczek delegacji – Polka z pochodzenia.

tradycyjnych Ministra Rolnictwa 
oraz smacznym drugim daniem, 
deserem, kawą i herbatą. Przy 
obiedzie dyskutowano o obecnej 
sytuacji wsi małopolskiej w Beski-
dach i francuskiej wsi w rejonie 
Alp nad Rodanem. Podczas całej 
wizyty w Jasienicy program ofi-
cjalny spotkania przeplatany był 
tradycyjnymi elementami. Chleb, 
którym gospodarze Agrogościńca 
witali znakomitych gości, był upie-
czony we własnym piecu chlebo-
wym. Goście mieli okazję patrzeć, 
jak wkłada się go do pieca z opałki, 
na liściu kapusty i na łopacie oraz 
oglądać i smakować efekty. Po-
dobnie oglądali z zaciekawieniem 
wędzącą się w wędzarni swojską 
kiełbasę. A że po sutym obiedzie 
nie byli w stanie degustować przy-
smaków, otrzymali – tradycyjnie 
po polsku – gościńca z tych wspa-
niałych domowych wyrobów.

W Małopolskiej 
Szkole Gościnności na Zarabiu

Z tym gościńcem wyruszyli 
do Małopolskiej Szkoły Gościnno-
ści w Myślenicach, jako ostatnie-
go już punktu pobytu na naszym 
terenie. Stąd pojechali prosto na 
lotnisko, by wrócić do domu. Ma-
łopolska Szkoła Gościnności im. 
Tytusa Chałubińskiego na Zara-

biu jest jednostką samorządu 
województwa. Współpracuje ze 
swoją odpowiedniczką  z fran-
cuskiego L’Argentiere. Jest 
więc oczywiste, że kwestie roz-
wijania współpracy szkół domi-
nowały podczas spotkania gości 
z kierownictwem szkoły i gro-
nem pedagogicznym. Jak na 
szkołę o takiej nazwie przystało, 
zgotowano gościom wspaniałe 
przyjęcie, a oni nie kryli swoje-
go wysokiego uznania. W spo-
tkaniu uczestniczył radny ma-
łopolski Mieczysław Kęsek. 

Z rozmów wzajemnych
Goście potwierdzili, że 

tendencje do rozwoju agro-
turystyki oraz renesans ruchu 
małych stowarzyszeń chronią-
cych rodzimą kulturę są podobne 
w obu naszych krajach. Poruszo-
no temat sprzedaży bezpośred-
niej jako metody na uruchomie-
nie małych gospodarstw rolnych 
w terenie górskim. Ochrona tych 
gospodarstw, to nie tylko recepta 
na zachowanie miejsc pracy na 
wsi, lecz również na ochronę cha-
rakterystycznego krajobrazu, któ-
ry stopniowo, ale bardzo szybko 
się zmienia. Poruszano też proble-
my biomasy oraz unijnego progra-
mu ochrony przyrody Natura 2000. 
W jego wprowadzaniu Francja jest 
znacznie bardziej zaawansowa-
na niż Polska. Francuzi zaprosili 
też przedstawicieli Małopolski do 
wzięcia udziału w ich tradycyjnym 
konkursie oraczy. 

Padło wiele miłych słów pod 
adresem Małopolski i wzajemnej 
współpracy, która z roku na rok 
poszerza swój zakres. 

Podczas wizyty Francuzów 
w Polsce omawiano też m.in.: spra-
wy zdrowotne, kształcenie zawodo-
we w Małopolsce, fundusze euro-
pejskie na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, prognozowanie rozwoju 
regionalnego, projekt budowy cen-
trum muzyki w Krakowie, rozwój 
branż IT oraz technologicz-

Serwowanie sułkowickiej krzonówki 
francuskim gościom w Jasienicy
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nej, wykorzystanie 
i zagospodarowanie 

biomasy, kwestie współ-
pracy w dziedzinie pla-
nowania energetycznego 
oraz utworzenia polsko-
francuskiego kierunku 
studiów magisterskich.

Goście
Ze strony francu-

skiej do Agrogościńca 
przybyli: Wiceprzewod-
niczący Rady Regionu 
Rhone Alpes ds. Euro-
py i stosunków Między-
narodowych – Bernard 
Soulage, radni Regionu 
Rhone Alpes – Belka-
cem Lounes, Catherine 
Pidoux i Sarah Peillon, 
dyrektor DERIC Regio-
nu Rhone Alpe – Rachel 
Haab oraz pracownicy 
DERIC – Katarzyna Fre-
nee-Szczurek, Franck 
Levy oraz Valerie Morier-
Genoud z Regionalnej 
Izby Rolniczej Rhone Al-
pes. Delegacji towarzy-
szyli pracownicy Urzędu 
Marszałkowskiego oraz 
radni małopolscy. Mało-
polską Izbę Rolniczą re-
prezentowali: Marek Lenczowski, 
Jolanta Majka i Katarzyna Pniak. 
Wskutek choroby wraz z delegacją 
nie mógł podróżować – jak zamie-
rzał – Generalny Konsul Francji 
w Krakowie. 

Na targach agroturystycznych
Państwo Domanusowie z Ja-

sienicy, gdy już wprowadzili suł-
kowicką krzonówkę do swojego 
„repertuaru”, są konsekwentni. 
Delegację francuską częstowali 
naszą wielkanocną zupą we wto-
rek 9 kwietnia, a w weekend 13–14 
kwietnia zachwalali ją na swoim 
stoisku na targach agroturystycz-
nych. Byli co prawda zdziwieni, 
gdy musieli jednemu z członków 
jury tłumaczyć, co to jest za potra-
wa, bo „w życiu o niej nie słyszał”. 
– Jak to tak, przecież nie ma tak 
dużo tych potraw tradycyjnych 
z Małopolski na liście. Żeby czło-
nek jury sobie nie umiał przeczytać 
takiej listy zanim się weźmie do 
oceniania? W głowie mi się to nie 
mieści – komentuje Grażyna Do-
manus, a jej mąż Wacław nie dziwi 
się już niczemu, tylko cierpliwie 
tłumaczy i wyjaśnia jurorom. Nie 

miał natomiast z naszą krzonów-
ką żadnych problemów marszałek 
Wojciech Kozak, który pałaszował 
ją z apetytem – jak zwykle zresz-
tą. Na pytanie „dlaczego Jasienica 
promuje sułkowicką krzonówkę”, 

państwo Domanuso-
wie odpowiadają: – Ja-
sienica jest w gminie 
Myślenice, ale graniczy 
z Sułkowicami. Przez 
wiele wieków mieli-
śmy wspólną parafię 
w Sułkowicach, a teraz 
w Jasienicy jest prze-
cież siedziba naszego 
wspólnego dekanatu. 
Tutaj w wielu domach 
jeden jest z Jasienicy, 
a drugi z Sułkowic. 
A od kilku lat mamy też 
wspólne LGD Między 
Dalinem i Gościbią. 
Dlatego uważamy, że 
sułkowicka krzonówka 
jest też trochę nasza, 
a już na pewno jest 
atrakcją całego regionu.

Za Doskonały Smak
Sułkowicka krzo-

nówka prezentowana 
na targach przez Agro-
gościniec Beskid otrzy-
mała pierwszą nagrodę. 
Wypada podziękować 
za jej godną promo-
cję, jako że gospodar-
stwo otrzymało też trzy 
inne pierwsze nagrody, 

w tym za wystrój stoiska. Tak oto 
nasza krzonówka powędrowa-
ła dalej w świat, jest serwowana, 
podawana, zachwalana, a my się 
o tym w Sułkwicach z przyjemno-
ścią dowiadujemy. (awz)

Francusko-Małopolska delegacja w Agrogościńcu Beskid
fot. Anna Witalis Zdrzenicka

Podziękowanie ze Starostwa Powiatowego
za doskonały smak sułkowickiej krzonówki
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Sobota – 24 lutego 1945 r.
Miałam wtedy pięć lat. Na 

zewnątrz mróz. Zima. Moja sio-
stra Marysia miała 2,5 roku. By-
łyśmy w domu z mamą i służką. 
Mój ojciec był krawcem, bardzo 
dobrym, szył płaszcze, ubrania 
męskie, stroje damskie. Aku-
rat pracował w Krakowie, gdzie 
miał dużo zleceń. I wracał już 
do domu. Wtedy dojazd do mia-
sta był tylko furmanką, trwało 
to cały dzień, lub pociągiem 
z Radziszowa. 

Ukrainiec przyszedł do 
nas w sobotę wieczorem. Słu-
żąca myła podłogę. Mama szła 
po wodę, ja poszłam za nią. Za-
wiązała mi na głowie chustkę. 
Padały olbrzymie płatki śniegu. 
Otwierałam buzię i próbowałam 
łapać do niej te białe płatki. Ale 
przy tym zakręciło mi się w gło-
wie i wpadłam całą ręką do wiadra 
z wodą. Ukrainiec szedł do nas 
poniżej, przez pole. Miał na sobie 
czapkę „baraniatkę”, a na ramie-
niu zawieszoną pepeszkę. Poprosił 
o nocleg u nas. Mama nie bardzo 
chciała, ale w końcu się zgodziła. 
W czasie wojny często przychodzi-
li żołnierze niemieccy, czy rosyjscy 
i żądali noclegu, jedzenia. Nasz 
dom był przy gościńcu, więc takich 
gości było zawsze dużo. Czasem da-
wali nam nawet jakieś ciastka. Ale 
ten Ukrainiec mi się nie podobał od 
początku. Myśleliśmy, że może się 
zgubił, że czekał na swoich. W ką-
cie położył karabin, automat. Zjadł 
obiad. Zaczął pomagać służącej przy 
mieleniu żarna dla świni, nosił wia-
dro. Tak chodził, żeby widzieć cały 
dom i obejście. Mama kąpała nas 
w drewnianej wannie. Ojciec wrócił 
w nocy. Słyszałam, jak mama wsta-
ła i odgrzewała mu kolację. Tro-
chę rozmawiali i poszli spać. Cały 
czas miałam jakieś złe przeczucia. 
Chciałam iść i wyrzucić gdzieś ten 
karabin, który stał w kącie. 

Opowieść elegijna Ireny Moskal z Rudnika

„Żyję cały czas cudem”
Żyję cały czas cudem, nie mam zdrowia, mam dziurę w głowie, tylko cieniutką błonkę, a pod nią 

mózg, o, niech pani tu dotknie, ale leżeć nie muszę, czasem tylko, jak za mocno się przygniecie, to serce 
staje – mówi o sobie Irena Moskal z Rudnika. Na pierwszy rzut oka nie wygląda wcale na chorą. Pełna 
życia i energii 73-letnia kobieta, która chętnie jeździ na rowerze. Urodziła i wychowała czworo dzieci, 

ma ośmioro wnuków i dwoje prawnuków. Jej hobby to pieczenie ciast. Najbardziej lubi placek 
z jagodami, który stawia na stół.  Jeszcze tylko zrobię pani kawę i już opowiadam. Nie powiem pani, 

co robiłam wczoraj, tydzień temu, rok temu, ale te dni pamiętam nieustannie, każdy szczegół.

Irena Moskal
fot. Joanna Gatlik

Mój dziadek był leśnikiem. 
Mieszkał z babcią pod brzegiem, 
jak się zaczyna droga na Oblasek. 
Ten dom nadal tam jest. Często 
przynosił mi i siostrze orzeszków 
laskowych. Kiedyś dał mi meda-
lik, mydłem przejechał po takiej 
dratwie (przędzy), żeby go nawlec, 
bo nie chciało wejść. Jak już go 
ubrałam, byłam przeszczęśliwa. 
A on powiedział do mnie, że nie 
wystarczy go nosić, ale też trzeba 
się modlić. Nie rozstawałam się 
z tym medalikiem. Dziadek był 
bardzo religijny. Stale powoływa-
łam się na dziadka. 

Niedziela – 25 lutego 1945 r. 
Obudziłam się rano. Ukra-

iniec wstał, wziął ze sobą pepeszkę 
i gdzieś poszedł. Wrócił podpity na 
obiad. Mieliśmy wtedy ziemniaki, 
sznycle i buraki czerwone, kompot 
z suszonych jabłek. Żołnierz zjadł 
obiad. Poprosił mamę o kieliszek. 
Ona nie chciała z nim pić. Kazał jej 
przynieść wody ze studni, poszła. 
Tata cały czas spał. Nagle Ukra-
iniec wziął pepeszkę, poszedł do 
pokoju taty i strzelił mu do ucha. 
Kula przeszła na wylot. Ze strachu 
wzięłam siostrę Marysię, wepcha-

łam ją pod łóżko, położyłam się 
koło niej. Mama zaczęła wo-
łać  Irena, Maryś, gdzieście są? 
W ręku trzymała chochlę i na-
lewała wodę temu Ukraińcowi. 
Ten popchnął ją tym karabinem 
na podłogę, przewróciła się. 
Krzyczała i prosiła Nie zabijaj, 
ja mam dzieci. I wtedy do niej 
wystrzelił. 

Widziałam, jak mama 
leży na podłodze  z chochlą 
w ręku. Podszedł do nas. Odrzu-
cił kapę, którą byłyśmy przy-
kryte. Ułożył nas obie na podło-
dze i zaczął dusić. Próbowałam 
nas bronić. Jak ja się bałam 
o Marysię, chciałam ją urato-
wać. Szarpałam się, kopałam 

go, biłam go rękami. Czułam, jak 
wszystko podchodzi mi do gardła. 
Nagle wziął siekierkę, która była 
koło pieca. Zaczął okładać Ma-
rysię, pociachał ją. Oczka miała 
wywalone. Rzucił nią pod łóżko. 
Potem zaczął bić mnie. Straciłam 
przytomność.   

W tym czasie nasza służka 
była na Gorzkich Żalach w koście-
le. Gdy wróciła, Ukrainiec ją wpu-
ścił do domu i pobił do nieprzy-
tomności pepeszką, chyba brakło 
mu nabojów. Leżała w sieni przy 
progu. Potem zamknął drzwi do 
domu, przekręcił klucz i wyszedł 
stajnią.

Kiedy przyszłam do siebie, 
było mi strasznie zimno. Okna 
były zamarznięte. Nie paliło się, 
a na polu mróz. Mama leżała 
z chochlą w ręku. Tata miał w nosie 
pęcherze, banie takie mu wyszły. 
Weszłam i położyłam się koło nie-
go pod pierzyną. Myślałam, że śpi 
i nie budzi się. Krew płynęła mi po 
licu. Strasznie chciało mi się pić. 
Wargi piekły mnie od tej słoności. 
Zobaczyłam, że mama miała jedną 
nogę skrzywioną, drugą podwinię-
tą. Skręciła się, odetchnęła i już 
się nie odwracała. 
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Z niedzieli na poniedziałek
Dziadkowi śni się moja mama 

ze mną na ręku i prosi go, żeby 
szedł do doktora. Potem budzi się 
o północy. Dziadkowi zdaje się, że 
ktoś puka do drzwi. Wychodzi na 
zewnątrz, ale nikogo nie ma. Pies, 
zazwyczaj szczekający na każdy 
ruch, śpi spokojnie w budzie. Bab-
cia ma twardy sen. Nic nie słyszy. 
Za godzinę dziadek znowu słyszy 
pukanie. Wychodzi, znowu nic. Za 
trzecim razem już nie wychodził. 
Poprosił rano babcię, żeby poszła 
odwiedzić dzieci, bo miał zły sen. 
Sam musiał iść do lasu, bo był 
umówiony z furmanami. W połu-
dnie miał wrócić do domu. 

Poniedziałek – 26 lutego 1945 r. 
Słyszałam babcię, która woła 

Józuś, Saluś, otwórzcie. Co wy się 
gniewocie? Babcia tłukła się gra-
biami. Nie mogła się dostać do 
domu. Nie mogłam powiedzieć ani 
słowa. Chciałam krzyknąć o po-
moc, ale straciłam mowę. Płaka-
łam. Słyszałam, jak krowa w stajni 
darła się przeraźliwie. Była głodna. 
Babcia wróciła z dziadkiem koło 
12:00. Weszli do domu. Babcia się 
rozpłakała. Wzięli służkę pod ręce 
i położyli na kapie. Wzięli mnie do 
swojego domu. Babcia niosła mnie 
cały kilometr na rękach. Dali mi 
się napić herbaty. Zwymiotowałam 
krwią i tą herbatą. Babcia szybko 
obcięła mi włosy i owinęła głowę. 

Wtorek – 27 lutego 1945 r. 
Zawieźli mnie do lekarza do 

Sułkowic. Ten od razu dał skierowa-
nie do szpitala na Kopernika w Kra-
kowie. Po południu wyjechaliśmy 
furmanką do szpitala. Lekarz kazał 
wieźć pomału, bo miałam dziurę w 
czaszce i krew cały czas się lała. Tak 
potwornie mnie bolało. Nie było 
wtedy żadnych środków przeciw-
bólowych, karetek. Zajechaliśmy 
dopiero na wieczór. Dziadek powie-
dział, że strzegł mnie medalik. Mia-
łam go cały czas na sobie. 

Epilog 
W szpitalu zrobili mi trzy ope-

racje. Bałam się ich okropnie. Pła-
kałam. Wyrywałam te aparatury. 
Okłamywali mnie w szpitalu, że 
jak wyzdrowieję, to wrócę do rodzi-
ców i siostry, że czekają na mnie, 
albo że do mnie przyjadą.  Cały 
czas myślałam, że oni żyją. Mia-
łam dziurę w czaszce. Dwa mie-
siące nie powiedziałam ani słowa. 

Co niedziela siostra zakonna brała 
mnie na mszę św. do kaplicy. 

W końcu dziadek dał na mszę 
za to, żebym mówiła. W trakcie 
nabożeństwa ksiądz dał mi ręce 
na głowę i pobłogosławił. W koń-
cu powiedziałam pierwsze słowa: 
Jezu, ale mi się chce jeść. Siostra 
zaczęła się drzeć. Wszyscy się ze-
szli. Zapytali, co będę jadła. Od-
powiedziałam: ro–sół, ziemniaki, 
ciastka. Wszystko mi naznosili. Na 
początku trochę się jąkałam. 

Po czterech miesiącach wróci-
łam ze szpitala. Wpadłam do domu 
i zaczęłam szukać rodziców. Bab-
cia się rozpłakała i powiedziała, że 
leżą na cmentarzu w Sułkowicach. 
Na początku mieszkałam w domu 
u dziadków, a ciocia się mną opie-
kowała. Dziadkowie zamieszkali 
w naszym domu, bo trzeba było 
doglądać gospodarstwa. Po roku 
zamieszkałam z nimi. Dziadek 
uczył mnie wszystkiego wieczo-
rami, czytał i kazał powtarzać. 
Wysłał mnie do technikum kra-

wieckiego w Krakowie na Pędzi-
chowie. Mieszkałam w internacie. 
Skończyłam niestety tylko dwie 
klasy, bo dziadek zmarł i musia-
łam wrócić na gospodarstwo, do 
babci. Ale i tak nauczyłam się 
szyć, bardzo dobrze mi szło. Mia-
łam materiałoznawstwo, techno-
logię, pismo techniczne. Do dziś 
potrafię bardzo ładnie pisać. Poka-
żę pani. Zwiedzałam całą Polskę 
z Zespołem Pieśni i Tańca „Elegia” 
z Rudnika. Podobno bardzo ład-
nie śpiewałam i tańczyłam. Przez 
11 lat zajmowałam się chałupnic-
twem dla Spółdzielni Inwalidów 
„Raba”. Potem przeszłam na ren-
tę. Miałam niedotlenienie mózgu. 
Często zdarza mi się zasypiać, jeśli 
za dużo siedzę. Dlatego wolę ruch. 

A co z mordercą?
Poszedł sobie. Po całej tej ma-

sakrze nic nie zginęło, tylko dowód 
taty (Kennkarta). Ukrainiec dostał 
od Związku Radzieckiego nagro-
dę, że zniszczył polską rodzinę.  

Wysłuchała: Joanna Gatlik

Irena Moskal z mężem podczas uroczystości Złotych Godów AD 2013
fot. Joanna Gatlik

Wykaz lokali usytuowanych w budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach, 
stanowiącym własność Gminy Sułkowice, przeznaczonych do przekazania 
w najem w trybie przetargu, z przeznaczeniem pod handel lub usługi 

Lp.
Nr 
działki

Pow.
lokalu

Położenie i opis lokalu
Okres 
umowy

Nr Księgi 
wieczystej

Przezna-
czenie

Stawka 
netto 
za 1 m2

1. 140/1 20 m2

lokal w przyziemiu bu-
dynku Ośrodka Zdrowia 
w Sułkowicach, przy ul. 
Szkolnej 9

3-10 lat KW 28446
usługi lub 
handel

15 zł

Do wylicytowanej stawki  za 1 m2 zostanie doliczony 23% podatek VAT.
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W pierwszym dniu wiosny, 
której  tak trudno było się w tym 
roku doczekać, sułkowiccy gim-
nazjaliści postanowili nie opusz-
czać murów szkolnych, lecz zo-
stać i dobrze się wspólnie bawić 
w hali sportowej, obchodząc 
Dzień Samorządności pod hasłem 
Kocham cię szkoło na wesoło.  

Impreza miała na celu inte-
grację szkolną, poszerzenie wiedzy 
uczniów na temat swojej szkoły, jej 
historii i jej patrona – Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego. Uczniowie 
postanowili wziąć sprawy w swoje 
ręce i objąć władzę  w szkole. Prze-
wodnicząca Samorządu Uczniow-
skiego Mariola Moskal otrzymała 
z rąk dyrektor Stefanii Pilch sym-
boliczny klucz do szkoły. Następ-
nie przewodniczący klas otrzyma-
li koperty z zadaniami. W trakcie 

Dzień Samorządności w sułkowickim gimnazjum
godzinnych warsztatów uczniowie 
przygotowali fraszki o gimnazjum 
oraz stworzyli plakaty reklamują-
ce swoje klasy. 

Poprzez zabawę uczyli się or-
ganizacji pracy, odpowiedzialności 
i samodyscypliny. Rządzenie i od-
powiedzialność – jak sami stwier-
dzili uczniowie: nie jest to sztuka 
ani łatwa, ani mała. Efekty pracy 
zespołów można było oglądać pod-
czas podsumowania w hali  sporto-
wej. A było co oglądać….. 

Reprezentanci klas uczestni-
czyli także w turnieju Kocham Cię, 
szkoło na wesoło, przeprowadzo-
nego na wzór programu telewizyj-
nego  Kocham Cię, Polsko. Dzień 
Samorządności zakończył się wrę-
czeniem dyplomów dla klasy III a 
i III d za najlepszą fraszkę o szkole 
i reklamę klasy:

Nasze gimnazjum najlepsze w mieście, 
zawsze najlepiej wypada na teście!
Są i uczeni, są i cymbały, 
co nawet z wf–u zbierają pały, 
z matematyki i geografii, 
nie ma nam równych w całej parafii.
Nasza Pani od polskiego działa zawsze na całego, 
nauczyciel od fizyki zauważy wszystkie byki.
Nasza pani od chemii 
zawsze jedynkę w piątkę przemieni.
Szlachetna główko, nikt się nie dowie, 
ile się Ciebie mieści w mej głowie.
Wbijajcie do nas, do Wyszyńskiego, 
nic Was tu nigdy nie spotka złego. 

Impreza została zorganizowa-
na przez Samorząd Uczniowski 
wspólnie z  opiekunem  Marcelim 
Pacutem oraz pedagogiem szkol-
nym  Teresą Chodnik-Bigaj.  

(red.)

K
la

sa
 IIIa

Twoja wiedza i czujka czadu w domu, 

tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu

Plastyczny konkurs strażacki

Pod tym hasłem zorganizo-
wany został tegoroczny strażac-
ki konkurs plastyczny dla dzieci 
i młodzieży. 

Konkurs przeprowadzono 
w szkołach podstawowych i gim-
nazjach. Najlepsze prace przesłano 
do gminy, gdzie oceniała je komi-
sja w składzie: Bernadeta Żurek 
– wychowawczyni Świetlicy Środo-

wiskowej oraz Joanna Gatlik i Mo-
nika Widlarz z Urzędu Miejskiego.

Po burzliwej naradzie jury 
zdecydowało, że na etapie powia-
towym naszą gminę będą repre-
zentowały prace następujących 
autorów: 
szkoły podstawowe dzieci młodsze:
Jakub Kuś – Harbutowice, Małgo-
rzata Kowalczyk – Sułkowice, Kac-
per Woźniak – Harbutowice, Maria 
Gumularz – Sułkowice i Bartło-
miej Łuczak – Harbutowice;
szkoły podstawowe dzieci starsze:
Julia Sroka – Sułkowice, Wikto-
ria Kiszka – Sułkowice, Gabriela 
Mazurkiewicz – Rudnik, Grzegorz 
Żmija –  Rudnik i Kacper Piechota 
– Harbutowice;
gimnazja:
Zofia Pyrtek – Rudnik, Milena Śmi-
łek – Sułkowice, Daria Polewka – 
Rudnik, Aleksandra Migner – Suł-
kowice i Klaudia Pierog – Rudnik;

dzieci niepełnosprawne:
Wojciech Starowicz, Jakub Koź-
lak, Arkadiusz Jończyk i Maciej 
Chrobak – ze Szkoły Podstawowej 
w Sułkowicach.

(red.)Fragmenty prac konkursowych
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Uczniowie z Rudnika odkryli 
trzy planetoidy!
Ze strony internetowej ZPO w Rudniku:

Osiem planetoid odkryli pol-
scy uczniowie biorący udział w 
Międzynarodowej Kampanii Po-
szukiwania Planetoid. Kampania 
ta jest organizowana przez Inter-
national Asteroid Search Colla-
boration oraz program edukacyj-
ny Hands-On Universe. Obecna 
kampania trwała w okresie od 10 
marca do 14 kwietnia i wzięło w 
niej udział 12 szkół z Polski, nasza 
szkoła współpracowała podczas 
kampanii z Gimnazjum w Sierp-
cu. Obserwacje prowadziliśmy, 
używając  teleskopu PanStarrs na 
Hawajach, który ma średnicę 1,8 
metra i dysponuje kamerą CCD 
z 1,4 miliardami pikseli. Nasze 
gimnazjalistki: Joanna Liszka, Ka-
rolina Piwowarczyk, Natalia Pro-
fic, Agnieszka Rydz, Edyta Kozieł, 
Gabriela Flaga odkryły 3 planeto-
idy, które, na czas wyznaczania ich 
orbit i szybkości, otrzymały  tym-
czasowe nazwy: 2013 EM48, 2013 
EJ48, 2013 EG78.  Przywilejem 
odkrywców jest wybór nazw dla 
odkrytych przez siebie planetoid.  
Kolejnym krokiem będzie zatem 
nazwanie obiektów. 

(iw)
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Organizatorami gminnego 
konkursu byli nauczyciele ZPO 
w Krzywaczce Grzegorz Bochenek, 
Tomasz Trzeboński i Ryszard Me-
cha. Współorganizatorem turnieju 
na obu szczeblach była Komenda 
Powiatowa Policji w Myślenicach, 
a jurorami wielu konkurencji – poli-
cjanci ruchu drogowego. 

Podczas eliminacji gminnych 
16 kwietnia w ZPO w Krzywaczce 
zmierzyły się 2 drużyny reprezen-

XXXVI Ogólnopolski Turniej 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

tujące szkoły podstawowe z Sułko-
wic i Krzywaczki oraz 3 drużyny 
z gimnazjów w Sułkowicach, Rud-
niku i Krzywaczce. Zwyciężyły obie 
reprezentacje szkoły podstawowej 
(Konrad Starowicz, Piotr Światłoń, 
Michał Gunia) i gimnazjum (Adam 
Oliwa, Jakub Oliwa, Daniel Burda) 
w Krzywaczce. II miejsce zajęła 
szkoła podstawowa w Sułkowicach 
i  gimnazjum w Rudniku, a III 
– gimnazjum w Sułkowicach

Wręczenie pucharu za III miejsce gimnazjalistom z Krzywaczki

Dyplom 2000 i konkursy dla gimnazjalistów w ZSZiO
11 kwietnia, podczas Gali 

Laureatów wręczone zostały na-
grody i wyróżnienia zwycięzcom 
konkursów szkolnych i powia-
towych organizowanych przez 
szkołę. 

W uroczystości rozdania na-
gród  wzięli udział m.in: starosta 
myślenicki, burmistrz Sułkowic 
dyrektorzy szkół ponadgimnazjal-
nych z Dobczyc i Lubnia, dyrek-
torzy gminnych gimnazjów oraz 
gimnazjum w Budzowie, a także 
przedstawiciele firm sponsorują-
cych nagrody. 

Do najważniejszych należy or-
ganizowany przez szkołę od 14 lat 
Powiatowy Konkurs Dyplom 2000 
o tytuł Najlepszy w zawodzie dla 
uczniów klas czwartych techni-
kum. W tegorocznej edycji wzięło 
udział 14 uczniów. Zwyciężyły ex 
aequo: Jolanta Niedośpiał  z ZSOiZ 
w Lubniu oraz Karolina Karandy- (ab)

Zwycięzcy reprezentowali 
gminę w turnieju powiatowym 
w szkole podstawowej nr 2 w My-
ślenicach. W konkursie brało 
udział 14 trzyosobowych drużyn 
z 7 szkół podstawowych i 7 gim-
nazjów z powiatu myślenickiego 
(łącznie 42 uczniów), które zwycię-
żyły w eliminacjach gminnych.

Uczestnicy turnieju zmagali 
się z pisemnym testem wiedzy z za-
kresu ruchu drogowego, pokonywa-
li rowerowy tor przeszkód, musieli 
zgodnie z przepisami przejechać 
jednośladem (oczywiście w kasku 
ochronnym) przez miasteczko ruchu 
drogowego – z zaliczeniem punktów 
kontrolnych we właściwej kolejno-
ści. Uczniowie mieli także udowod-
nić swoje umiejętności udzielenia 
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Reprezentanci naszej gminy 
zajęli 4 miejsce wśród szkół pod-
stawowych i 3 miejsce w gronie 
gimnazjalistów. W powiatowych 
zmaganiach zwyciężyła Szkoła 
Podstawowa im. Władysława Orka-
na w Wiśniowej oraz Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Lubniu.

Laureaci zawodów, drużynowo 
i indywidualnie, zostali wyróżnieni 
nagrodami rzeczowymi, które sfi-
nansowali m.in. myślenickie sta-
rostwo, wójtowie i burmistrzowie 
gmin powiatu, kuratorium, policja 
i stowarzyszenia. Przedstawiciele 
instytucji i służb życzyli zwycię-
skim drużynom udanych wystę-
pów na szczeblu wojewódzkim tur-
nieju BRD w maju w Krakowie.

(red.)

Celem organizowanego już od wielu lat turnieju jest podnoszenie 
wiedzy ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie 
wśród dzieci i młodzieży bezpiecznych i kulturalnych zachowań na 
drodze, w myśl starej prawdy: Czym skorupka nasiąknie za młodu, 
tym na starość trąci. 

szewska z ZSZiO w Sułkowicach. 
Tytuł Laureata w zawodzie uzy-
skali: Krzysztof Krupa ze szkoły 
w Sułkowicach i Paweł Hanusiak 
ze szkoły w Lubniu. Ponadto tytuł  
„Najlepszy w Zawodzie” zdobyli: 
Katarzyna Stopa, Piotr Łapa – Suł-
kowice, Adam Gołąb, Joanna Pło-
skonka i Anna Zadora – Dobczyce

Nagrody i dyplomy wręczono 
również gimnazjalistom. W kon-
kursie informatycznym Strona 
WWW  zwyciężył Jarosław Dróżdż 
z Gimnazjum w Budzowie, II miej-
sce ex aequo wywalczyli Dominik 
Brodziak z gimnazjum w Budzo-
wie i Ireneusz Biela z gimnazjum 
w Sułkowicach, a III miejsce zajął  
Piotr Kuchta z gimnazjum w Suł-
kowicach. 

W Konkursie Języka Niemiec-
kiego  Deutschfan I miejsce zdobył 
zespół reprezentujący Gimnazjum 
w Rudniku w składzie Katarzy-

na Hudaszek, Bartłomiej Koźlak, 
Joanna Liszka, Natalia Profic. II 
miejsce wywalczyła drużyna rów-
nież z Gimnazjum w Rudniku: 
Maciej Dziułka, Aleksandra Sopa-
ta, Katarzyna Światłoń. III miejsce 
w konkursie zajął zespół z Gimna-
zjum w Krzywaczce: Natalia Czer-
wińska, Klaudia Nasembel, Emilia 
Sołtys i Anna Światłoń. Wyróżnie-
nie zostało przyznane zespołowi 
reprezentującemu Gimnazjum 
z Sułkowic w składzie: Patrycja 
Dąbrowska, Dominika Kania, Wio-
letta Kurek, Natalia Przebinda.

Podczas gali uczniowie ZSZiO 
– Karolina Karandyszewska i Piotr 
Łapa komponowali wspaniałe 
koktajle, inni na bieżąco przygo-
towywali  rurki z kremem i prze-
kąski, demonstrowali artystyczne 
składanie serwetek i ręczników, 
a także pracę robota obsługiwane-
go przez mechatroników.
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16 kwietnia uczniowie klas 
szóstych uczestniczyli w Gminnym 
Konkursie Matematyczny As.

W konkursie wzięło udział 13 
przedstawicieli szkół z Biertowic, 
Rudnika, Harbutowic i Sułkowic. 
Młodzi miłośnicy królowej nauk 
„łamali” sobie głowy rozwiązując 
20 trudnych zadań (17 zamkniętych 
i 3 otwarte). Zadania tekstowe do-
tyczyły wiedzy praktycznej: ob-
liczeń procentowych, ułamków, 
skali, figur płaskich i przestrzen-
nych. Niektóre z zadań wykracza-
ły nawet poza program nauczania.

Tradycyjnie konkurs orga-
nizowany jest przez nauczycielki 
matematyki: Elżbietę Bukowską, 
Annę Nowak, Halinę Twardosz ze  
Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Sułkowicach. 

Tytuł Matematycznego Asa 
zdobyło dwóch uczniów ze Szkoły 
Podstawowej z Rudnika: Kacper 
Moskal i Przemek Szczepaniak.  
II i III miejsce zdobyli uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej z Bierto-
wic a wyróżnienie trafiło do Szkoły 

Matematyczny As po raz piąty
Podstawowej z Sułkowic. Wszyscy 
uczniowie otrzymali pamiątkowe 
albumy  ufundowane przez burmi-
strza Piotra Pułkę oraz matematycz-
ne książki ufundowane przez Gdań-
skie Wydawnictwo Oświatowe. (red.)

Z okazji Światowego Dnia 
Ziemi ZSZiO zorganizował już po 
raz piąty Gminny Turniej Wiedzy 
Ekologicznej, tym razem pod ha-
słem: Dbając o przyrodę i o śro-
dowisko dbam o własne i innych 
zdrowie.

Na zaproszenia do udziału 
w V edycji Turnieju odpowiedzia-
ły  szkoły podstawowe i gimnazja 
z Rudnika i Sułkowic. Wraz ze star-
tującymi drużynami na turniej 
przybyli opiekunowie i kibicujący 
koledzy, co po raz kolejny zaowo-
cowało  doskonałą atmosferą pod-
czas rozgrywania konkurencji.

W jury zasiadali nauczyciele 
– organizatorzy turnieju: Barbara 
Bobeł, Klaudia Zborowska i Kata-
rzyna Makuch. Turniej objął swoim 
patronatem burmistrz Piotr Pułka, 
który też ufundował nagrody, zaś 
o tym, kto je otrzymał, zadecydo-
wało jury złożone z nauczycieli – 
organizatorów turnieju.

W konkursie grupowym I miej-
sce zajęła drużyna Gimnazjum 
w Rudniku w składzie Joanna Lisz-
ka, Radosław Cichosz i Wojciech Ko-
ziołek. Miejsce II  wywalczyła dru-
żyna Gimnazjum w Sułkowicach 
w składzie Urszula Bargieł, Maria 
Pitala i Adrianna Zajda a miejsce 

Turniej Ekologiczny

Przemek i Kacper – Matematyczne 
Asy gminy Sułkowice

III drużyna Szkoły Podstawowej 
w Rudniku reprezentowana przez 
Emilię Małotę, Annę Rywotycką 
i Grzegorza Żmiję.

W konkursie indywidualnym 
zadziwili wszystkich swoją obszer-
ną wiedzą uczniowie: Wojciech 
Koziołek (z gimnazjum w Rudni-
ku), który zajął  I miejsce, Maria 
Pitala  (z gimnazjum w Sułkowi-
cach) zdobywczyni miejsca II oraz 
Grzegorz Żmija (z SP w Rudniku) 
zdobywca miejsca III. 

Dzień Marchewki 
Pomysłowość wychowawców 

wydaje się nie mieć granic. Jak 
namówić dzieci do zdrowego od-
żywiania się? Można np. wzorem 
przedszkola z Harbutowic zorgani-
zować Dzień Marchewki. 

W tym dniu dzieci ubrały się 
na pomarańczowo. Na zajęciach  
poznały ciekawostki dotyczące 
marchewki, bawiły się i tańczyły 
z użyciem pomalowanych przez 
siebie papierowych marchewek, 
a następnie na marchewkowej 
uczcie piły sok i chrupały mar-
chewki aż się uszy trzęsły. (red.)

A od kaszy 
człowiek zdrów

Naleśniki z farszem z twa-
rożku, kaszy owsianej, brzo-
skwini i żurawiny; sałatka 
z kuskusem, papryką, kukury-
dzą i ogórkiem; gulasz wieprzo-
wy z pomidorami i zielonym 
groszkiem podany z polentą 
– przepisy na te i wiele innych 
potraw można przeczytać na 
stronie internetowej www.lubie-
kasze.pl, utworzonej na potrzeby 
kampanii Lubię kaszę – kasza na 
stół, na zdrowie, na co dzień.

Na tejże stronie znajduje-
my nie tylko przepisy na smacz-
ne dania, nie tylko porady, jak 
do kaszy przekonać dzieci, lecz 
również wiadomości i ciekawost-
ki na jej temat. Np. czy zdajemy 
sobie sprawę, z tego, że:

Choć wydawałoby się, że 
tradycyjna kuchnia polska sły-
nie z ziemniaków, w rzeczywi-
stości to kasza była podstawą 
kuchni staropolskiej i gościła na 
stołach nawet częściej niż chleb. 
Dopiero potem, w XVII wieku, 
zaczęła być powoli wypierana 
przez ziemniaki. Obecnie zaczy-
namy wracać do korzeni, dzięki 
czemu kasza staje się modnym, 
inspirującym i co najważniejsze 
– zdrowym składnikiem potraw.

Agnieszka Falba, Dyrek-
tor Biura Federacji Branżowych 
Związków Producentów Rol-
nych, inicjatora ogólnopolskiej 
kampanii na rzecz kaszy infor-
muje: – Jak pokazały nasze ba-
dania, Polacy zdają sobie spra-
wę z tego, że kasza jest zdrowa. 
Niestety jednak jedynie błonnik 
jest powszechnie znanym skład-
nikiem kaszy. Zdecydowanie 
zbyt mało osób wie o zawartości 
witamin i ważnych minerałów, 
których dostarczają ziarna ka-
szy. Mamy nadzieję, że działania 
prowadzone w ramach kampa-
nii dostarczą niezbędnej wiedzy 
na temat walorów zdrowotnych 
kaszy i przyczynią się do wzrostu 
jej spożycia. 

W ramach kampanii wkrót-
ce będzie można też wziąć udział 
w konkursach, a w kilku miastach 
Polski zaplanowano spotkania 
kulinarne Pod znakiem kaszy. 

Organizatorem działań, sfi-
nansowanych ze środków Fun-
duszu Promocji Ziarna Zbóż 
i Przetworów Zbożowych, jest Fe-
deracja Branżowych Związków 
Producentów Rolnych. (red.)

(...)
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W szachowych Mistrzostwach Polski Juniorów do 12 lat

Złoty Medal Szymka Gumularza
Oto list, nadesłany do burmistrza przez KS Wisła. 

– Kto cię nauczył grać w szachy?
– Mama nauczyła mnie ruchów 
szachowych, ale teraz ze mną za 
bardzo nie pogra. Dawniej grałem 
dużo z dziadkiem Adamem, wuj-
kiem Krzyśkiem i z tatą. Z siostra-
mi gram bardzo rzadko. 

– Czy masz jeszcze czas na inne 
rzeczy, na piłkę, kolegów?
– Tak, gram w piłkę nożną, jeżdżę 
na rowerze, gram w gry kompute-
rowe i oglądam mecze w telewizji. 

– W jaki sposób trenujesz? 
– Trenuję przeważnie sam. Na komputerze. W skład treningu wchodzą  
zadania szachowe, granie partii przez internet, mam trening otwarć 
i trening końcówek, studia szachowe i kombinacje szachowe.

– Kiedy się uczysz?
– Muszę na to wygospodarować jakąś godzinę dziennie.  Czasami trzeba 
też więcej czasu, bo zdarza się, że w tydzień muszę nadrobić 2 lub 3 ty-
godnie. Muszę się wtedy sprężyć, ale to nie jest takie trudne. Nie mam 
problemów z nauką.

– Ile nazbierałeś już pucharów i nagród?
– Mam ich 19. Pierwszy puchar dostałem w 2010 r. Ale mam też statu-
etki, medale i dyplomy. A z nagród to dostałem już chyba cztery takie 
same DVD, głośniki, robota kuchennego, MP4, słuchawki, książki i tro-
chę nagród pieniężnych. 

– Dlaczego lubisz grać w szachy?
– Bo mogę grać z dorosłymi i wygrywać. Jest mnóstwo możliwości, nie 
da się przewidzieć wyników partii w fazie początkowej. 

Mówi ojciec, Tomasz Gumularz: 
Szymek gra w szachy od 2009 r., 

początkowo w kole szachowym 
GOK w Sułkowicach pod okiem 
Kamila Makówki. Pan Kamil jako 
pierwszy docenił talent Szymka 
i zachęcił nas do wysłania go na 
eliminacje do Mistrzostw Polski. 
Od roku 2011 Szymek trenuje pod 
okiem Mistrza Międzynarodowego 
Aleksandra Kachura z Ukrainy, 
utytułowanego trenera, którego 
uczniowie wielokrotnie zostawali 
mistrzami Europy i świata.

Samodzielnie trenuje w domu 
przez ok. 2 do 3 godz. dziennie, 
a przed najważniejszymi turnie-
jami nawet 4 do 6 godzin. Bierze 
udział w turniejach w całej Polsce, 
a turnieje trwają  przeważnie przez 
cały tydzień. Po powrocie trzeba 
nadrabiać zaległości w szkole. 

W tym roku Szymek znalazł się 
na pierwszym miejscu na ogólnopol-
skiej liście rankingowej wśród swoich 
rówieśników i pojechał na II Ogólno-
polską Olimpiadę w Sportach Umy-
słowych jako zdecydowany faworyt.  
Na 9 gier 2 zremisował a 7 wygrał 
i z dorobkiem 8 pkt. został Mistrzem 
Polski do lat 12, a w uznaniu stylu, 
w jakim odniósł zwycięstwo otrzy-
mał Nagrodę Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego dla najlepszego za-
wodnika tej olimpiady. 

Szymek został powołany do gru-
py mistrzów oraz młodych talentów 
Akademii Szachowej przy Polskim 
Związku Szachowym w Warszawie. 
Długi weekend spędzi więc w Spale 
w kompleksie olimpijskim na tre-
ningu szachowym i sportowym, zaś 
w czerwcu będzie trenował w Wałczu 
na Pomorzu. W lipcu z kolei pojedzie 
do Niemiec, gdzie w Magdeburgu 
odbywać się będzie mecz pomiędzy 
mistrzami Niemiec, Czech i Polski.
Mówi matka, Agnieszka Gumularz: 
Na szczęście wyjazdy i treningi nie 
odbijają się negatywnie na szkole. 
Szymon dobrze się uczy. Myślę, że  
to właśnie szachy mają przełożenie 
na naukę. Świetnie ćwiczą logiczne 
i strategiczne myślenie, koncentra-
cję, poprawiają pamięć. Szymek 
potrafi powtórzyć z pamięci wszyst-
kie ruchy z danej partii szachów.
Ile trwa partia szachów Szymka? 
Gdy zaczynał grać, to cała partia 
trwała 2, 3 minuty. Małe dzieci 
grają impulsywnie, przedszkolaki 
krócej. Teraz nad jednym ruchem 
potrafi się zastanawiać 40 min. 
Na mistrzostwach jedną partię 
rozgrywał 4,5 godz. Najdłużej grał 
6,5 godz. – mówi ojciec. 

Szymek odpowiada na pytania „Klamry”

Szymek Gumularz w mistrzowskiej 
akcji               fot. Tomasz Gumularz

Rozmawiała: Joanna Gatlik
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Joanna Gatlik: Gratulacje Mi-
strzu. W jakich konkursach wzią-
łeś udział i które miejsce zająłeś?
Przemek Kania: W tym roku 
były to dwie konkurencje: Strzy-
żenie – Kreator 2013 New Look 
damski – 1 miejsce i Wicemistrz 
Polski seniorów w konkurencji 
damskiej na Otwartych Mistrzo-
stwach Fryzjerstwa Polskiego.

JG: Gdzie się one odbyły?
PK: W Poznaniu podczas Mię-
dzynarodowych Targów Poznań-
skich Beauty Vision.

JG: Ile osób wzięło w nich udział 
i skąd one były?
PK: Ciężko powiedzieć, ile osób 
brało udział ogólnie. W moich 
konkurencjach około 30 osób. 
Pochodziły one z całej Polski od 
Wrocławia, Warszawy, Olsztyna 
przez Wadowice i Kraków. przy-
jechali także Niemcy.

JG: Czy dostałeś jakąś nagrodę?
PK: Tak naprawdę, największą 
nagrodą jest tytuł mistrzowski. 
Oprócz tego kilka upominków 
w postaci sprzętu fryzjerskie-
go, kosmetyków oraz możliwość 
prowadzenia programu telewi-
zyjnego Metamorfozy Fashion 
Cafe na ipla.tv.

JG: Kogo czesałeś na konkur-
sach?
PK: Modelki sam wcześniej mu-
siałem znaleźć. To naprawdę duży 
problem, zważywszy na to, że póź-
niej najczęściej efektem końco-
wym jest bardzo krótka fryzura.

JG: Kto Cię oceniał?
PK: W skład jury wchodzą sędzio-
wie z całej Polski. Najczęściej są 
to osoby, które reprezentują albo 
reprezentowały  nasz kraj na mi-
strzostwach świata.

JG: Czy pisała o Tobie prasa fachowa?
PK: Udzielam dużo wywiadów do 
czasopism branżowych, ale rów-
nież do dzienników – do „Gazety 
Krakowskiej”, „Dziennika Pol-
skiego” itp. Dodatkowego polo-
tu sprawie dodaje fakt, że jestem 
jedyną osobą w Polsce, która ma 
tytuł kreatora męskiego (2012) 
i kreatora damskiego (2013).

Jedyny w Polsce kreator męski i damski, wicemistrz Polski

Kreator 2013 – Przemek Kania

Przemek Kania z Biertowic nie 
ustaje w walce o tytuł najlepszego 

fryzjera w Polsce, a jak jeszcze bar-
dziej się rozkręci, to kto wie, czy nie 

na świecie. Pisaliśmy już o nim w 
2012 r., kiedy został Kreatorem 2012 

w konkurencji New Look męski. 
W tym roku, 6 i 7 kwietnia spróbował 

sił w konkurencji damskiej 
i znów został Kreatorem Roku. 

Podzielił się z nami informacjami 
o tych dwóch konkurencjach i o tym, 
co robi aktualnie. Jego artystycznie 
i fantazyjnie ułożone fryzury można 
oglądać na zdjęciach na facebooku 

i w branżowych pismach modowych. 

JG: Dalej pracujesz tam, gdzie 
wcześniej, czy otworzyłeś już coś 
swojego? 
PK: Nadal pracuję w salonie 
MStudio Małgorzaty Strug 
Zgrzywy w Krakowie, która jest 
też moją trenerką. Z mojego sa-
lonu w mistrzostwach Polski 
startowały w tym roku 4 osoby. 
Przywieźliśmy łącznie 6 medali.

JG: W telewizji zapowiadany 
jest nowy program „Ostre cięcie”. 
Zamierzasz oglądać? Nie chciał-
byś się tam jakoś wkręcić? 
PK: Słyszałem coś o tym progra-
mie. Myślę, że będę go śledził, 
ale nie wiem, czy chciałbym 
w nim wystąpić. To chyba nie 
moje kredki. Lubię być rzemieśl-
nikiem, lubię pracę przy fotelu 
i to jest dla mnie najważniejsze, 
a upust mojej kreatywności 
mogę dać na sesjach zdjęcio-
wych i pokazach mody. 

JG: Pochwalisz się nam, jakie 
fryzury zrobiłeś na konkursie?
PK: Były to uczesania oraz strzy-
żenie bardzo awangardowe. My-
ślę, że łatwiej będzie sobie to zo-
brazować, oglądając zdjęcia na 
moim fanpagu: www.facebook.
com/kaniafryzjerstwo.

W o k ó ł  9 0 - l e c i a  K S  G o ś c i b i a

Fotografia archiwalna z 1925 r. Piłkarze KS Gościbia na stadionie KS Dalin
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ZAPRASZAMY
na majówkę

w naszej pięknej Gminie


